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Gergelynek, Petinek és Gerelynek, akik már eljöttek velem, 

és Áginak, akivel a leginkább vissza akarok térni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

Elıszó 

 
Amikor 2008 nyarán elkezdtem írni Sub Rosa c. regénye-
met, a második fejezet végéig gyönyörűen, gond nélkül 
el is jutottam. Aztán mintha hirtelen falnak ütköztem vol-
na, ami nem engedett tovább menni. 

Eredetileg azért választottam a könyv fő helyszínéül 
Prágát, mert egy gimnáziumi osztálykiránduláson egy 
csapásra beleszerettem a városba. Akkor, az Orloj tövé-
nél kapott el először az a rettentően erős érzés, hogy ne-
kem erről a városról írnom kell. Ha pedig nem is magáról 
a városról írok, minimum egy olyan könyvet ki kell ad-
nom a kezeim közül, ami prágai helyszínnel operál. 

Az első két fejezet megírásakor aludni sem tudtam az 
izgalomtól (hajnali kettő és hat óra közt születtek), hiszen 
egy teljesen más stílusban és műfajban kezdtem alkotni, 
mint az azt megelőző években. Csakhogy ehhez valami 
más is hozzátartozott: nem írhattam meg a fő helyszínt 
régi emlékek és néhány fénykép alapján. Rájöttem, hogy 
a Sub Rosa megírásához ismét meg kell látogatnom Prá-
gát; hogy a saját szememmel kell látnom a helyszínt, a 
saját bőrömön kell megtapasztalnom azokat a dolgokat, 
amelyeket majd a szereplőim is fognak a macskaköves 
utcákat róva. 

2008. augusztus 22-én tehát elindultunk idősebb 
öcsémmel, Gergellyel és egy régi jó barátommal, Németh 
Petivel, hogy együtt fedezzük fel az Arany Várost. Az 
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útra magammal vittem a mini laptopomat is, és megfo-
gadtam, hogy minden este pontról pontra megírom az 
aznapi eseményeket – méghozzá részletekbe menően. 
Négy napot töltöttünk ott, és én sokszor késő estig gépel-
tem, megszállottan kelepeltem, hogy dokumentálhassam 
a számomra oly varázslatosnak tűnő élményeket. 

Most, két év elteltével, miután a regény elkészült és 
meg is jelent, úgy döntöttem, egy kötetbe fűzve és az ak-
kori fényképeinket felhasználva a nagyközönség elé tá-
rom ezt a gyakran naiv, időnként felháborodott hangvéte-
lű, általában pedig egyszerűen csak elfogult szöveget. 

A képek nem hibátlanok, hiszen egyikünk sem profi 
fényképész. Itt-ott talán a horizont is görbe, ugyanakkor 
semmiféle utómunkálatot nem végeztünk rajtuk: a maguk 
puszta valóságában adják vissza ugyanazt, amit mi is lát-
tunk a négy nap leforgása alatt. 

Kiknek ajánlom ezt az útinaplót? Elsősorban azoknak, 
akik már olvasták a Sub Rosát, illetve azoknak, akik majd 
ezután kezdenek hozzá. Másodsorban pedig azoknak, 
akik még nem jártak Prágában, de érdekli őket a város, 
vagy jártak ott, és még mindig képesek ugyanolyan bódu-
lattal visszatekinteni rá. 
 

VIGYÁZAT! A szöveg szerelmes csöpögéstől és 
gyermeki rácsodálkozástól sem mentes! 
 

2010. július 5. 

Kisudvarnok 
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1. nap 

 

2008. augusztus 22. 

Péntek 

 

 

Kissé feszült idegállapotban érkeztünk meg a dunaszer-

dahelyi állomásra, de hát ez teljesen érthető egy olyan 

hosszú út előtt, amilyenre indultunk. Rajtunk kívül egy 

fiatal szlovák fickó várt a buszra, aki elárulta nekünk, 

hogy gyakran utazik ezzel a járattal, de szerinte az 

egyetlen jó az egészben, hogy az éjjeli, és legalább lehet 

aludni útközben. Egyébként meg csak vonogatta a vállát, 

hogy a busz legfeljebb középkategóriás, ami számunkra 

azért volt furcsa, mert a weboldalukon luxusbuszokat 

ígértek… 

Megjött az autóbusz, és az első élmény ezzel kapcso-

latban rögtön negatív volt, mivel a tolószékkel együtt 

még a középső ajtón sem fértem fel (?!), úgyhogy a fiúk 

elkaptak a hónom alatt és a lábamnál, és nagy nehezen 

feltéptek az ülésig. 

Pontosan 23:38-kor, tehát majdnem háromnegyed órás 

késéssel indultunk. Ez mondjuk nem is volt akkora gond, 

mint az, hogy a hatórás úton egyszerűen nem bírtam 

hosszabban aludni, mindig csak pár percre merültem 
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álomba, aztán a kényelmetlen ülés felébresztett – a busz 

tényleg csak középkategóriás volt… 

Hajnali öt óra előtt pár perccel értünk be Prága külvá-

rosába, és bármilyen nyúzott is voltam, mosolyt csalt az 

arcomra a sok fény, és a távolban a tévétorony látványa. 

Az ember nem is gondolná, hogy még a városon belül is 

milyen sokáig kell utazni, hogy Prága szívébe, az óváros 

körzetébe érjünk. 

Fél hatkor szálltunk le a buszról, ami szerencsére már 

könnyebben ment, mint a felszállás. Az álmosság és a 

hajnali hűvös levegő együttes hatásától még remegett az 

állam, bár Peti és Gergely sem voltak csúcsformában. 

Összekaptuk magunkat, és mivel az állomástól (Florenc) 

a Hotel A Plus csak 80-100 méterre fekszik, hát elindul-

tunk. 

Egyre furcsább helyeken sétáltunk, egyáltalán nem 

úgy nézett ki, mintha a turistaközpontban járnánk. Végül 

egy helyi fazontól kérdezősködtünk, és kiderült, hogy az 

ellenkező irányba tartunk – az utca, ahol épp jártunk, már 

nem is volt rajta a térképünkön. Megfordultunk, és visz-

szasétáltunk az állomásra, ahol kerestünk egy üres padot, 

hogy megreggelizhessünk. Ekkor jegyeztem meg, hogy 

talán McDonald’s cégtáblát kéne keresni, mert a hotellel 

szemben van egy ilyen gyorsétterem. A fiúk egyszerre 

nevetve és mérges képpel mutattak a hátam mögé, ahol 

egy hatalmas, világító tábla hirdette a kajáldát. A bal ol-
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dalamon egy másik ugyanilyen tábla állt, és az ellenkező 

irányba mutatott. Öt perc múlva megtaláltuk a hotelt… 

…ahol közölték velünk, hogy csak délután kettő után 

(tehát több mint nyolc óra múlva) vehetjük át a szoba-

kulcsot. Ez akkor még nem is tűnt olyan félelmetesen sok 

időnek, mint amennyi végül is lett. 

Elindultunk az Óvárosi térre, Prága turisztikai köz-

pontjába. Ekkor még mindig alig múlt hajnali hat, talán 

fél hét lehetett. A térkép segítségével már nem volt nehéz 

megtalálni, melyik utcákon kell keresztülmennünk, és 

ahogy haladtunk előre, szinte méterről méterre egyre 

szebb épületek tárultak elénk. Egyre több faragás, fest-

mény, egyéb díszítés ékesítette a házakat. Útközben egy 

nyílt képkiállítást is találtunk. A legérdekesebb az egész-

ben, hogy a kiállítás éjjel-nappal ott van, mégsincs össze-

köpködve, összefirkálva, megrongálva egyetlen kiállítási 

darab sem. Az emberek megnézik, lefényképezik, majd 

továbbmennek. 

Átsétáltunk a régi lőportorony alatt, amely a város ere-

deti tizenhárom kapujának egyike. Itt már nem lehetett 

tovább bírni, előkerültek a fényképezőgépek. Az Óvárosi 

térre érve döbbenetes látvány fogadott minket: a többszáz 

éves épületekkel büszkélkedő, kb. 9000 négyzetméteres 

tér szinte teljesen üres volt! 
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Az Orloj körül álló kávéházak még zárva voltak, a 

teraszokon az asztalok és székek leláncolva. Két-három 

ember lézengett a téren, fényképeztek, ahogy mi is. 

Körbejártuk az Orlojt, a városházát, megörökítettük a 

mesésen gyönyörű Boldogasszony templomot és az 1915 

óta a téren álló Husz János szobrot (bár inkább szobor-

csoportról van szó). 

A városháza faragott kapuján, az Orloj minden olda-

lán, a körülöttük álló házak és templomok minden egyes 

négyzetméterén volt valami, amit egyszerűen muszáj volt 

lefényképezni, megnézni, elolvasni… Körülbelül nyolc-

van képet készítettünk, és ez még mindig édeskevés ah-

hoz képest, amit láttunk. Szédületes volt! Az üres tér em-

lékére még most is borsódzik a hátam. 

Az Óvárosi tér mellett közvetlenül a szintén hihetet-

lenül gyönyörű Malé námestí (Kis tér) található, közepén 

kovácsoltvas kúttal, illetve aprólékosan festett házakkal. 

Mintha nem is épületek, hanem gigantikus festővásznak 

lettek volna. 

Egy darabig körbe-körbe sétáltunk, aztán úgy döntöt-

tünk, megnézzük a Károly hidat, amitől már csak egy 

köpésnyire voltunk. Itt hasonló látvány fogadott és ha-

sonló érzés kerített hatalmába minket, mint az Orloj kö-

rül: a máskor turistáktól hemzsegő és árusokkal telezsú-

folt híd meztelen valójában tündökölt a kora reggeli 

napfényben. Majdnem csak mi voltunk ott, és persze 



 14 

most is előkerült a fényképezőgép, mind az üres hidat, 

mind a Moldvát és a távolban magasló várat lencsevégre 

kaptuk. 

A Kisoldalra (Malá strana) érve megerősítettük azt a 

tényt, hogy a McDonald’s undorító, és a rántottát tojás, a 

krumplis tallért krumpli nélkül készítik. Vissza a Károly 

hídon, ahol a munkások nagyjából 15 perc alatt húztak 

fel az északi oldalra egy, mintegy a híd feléig húzódó 

állványzatot a talaj rendbehozására. Ezt azért tartom 

fontosnak megemlíteni, mert ez egy újabb dolog, ami 

egészen másképp működik, mint nálunk. A munkát 

gyorsan és hatékonyan végzik, erre egyébként később is 

láttunk példát. 

A nyugati parton lesétáltunk a Moldva partján egészen 

a Nemzeti Színházig, mert egy internetes sörkalauz sze-

rint ennek a környékén található Prága legrégebbi 

sörözője, az U Fleků (1499-től áll). Elhatároztuk, hogy 

ott fogunk ebédelni, de aztán jó harmincpercnyi körbe-

gyaloglás után kissé csalódottan indultunk vissza észak-

nak. 

Délelőtt fél kilencre tehát már láttuk az Óvárosi teret 

(méghozzá üresen!), a Kis teret, a Károly hidat, a Kisol-

dal egy részét, a Nemzeti Színház környékét, a turisztikai 

központ elég nagy százalékát, de még mindig nem talál-

tunk normális árakat kínáló cseh vendéglőt, és persze a 

szobánkat sem foglalhattuk még el. 
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A következő két óra – valószínűleg az álmosságtól – 

eléggé egybemosódott. Járkáltunk az óváros régi épületei 

közt, miközben a nap egyre melegebben sütött, a méreg-

drága kávézók kinyitottak, a turisták egyre többen érkez-

tek a térre. Tizenegykor már csak egyetlen szabad padot 

találtunk a Husz János szobor(csoport) mellett. Végül 

Peti kérdezősködött vendéglőkről az egyik turistabusz 

sofőrénél, aki el is irányított minket észak felé, majdnem 

egészen a Moldva partjáig. 

Itt találtuk meg az U Milosrdných nevű vendéglőt, 

ami végre nem akart puccos és figyelemfelkeltő lenni, és 

nem is műanyag kaját árult – de még mennyire, hogy 

nem! 

Amint elfoglaltuk az egyik szimpatikus kis faasztalt 

(ezek külön hangulatot kölcsönöztek a helynek), a 

torzonborz, jó fejnek tűnő pincér rögtön azzal fogadott 

minket, hogy bizonyára kérünk sört, erre persze rábólin-

tottunk. Ez pedig a harmadik nagy eltérés a megszokott 

környezetünkhöz képest: ha az ember talál egy ilyen tipi-

kus kis vendéglőt, a pincér rögtön megkérdezi, hány sört 

hozzon. 

Csehországban a sör nem csupán egy egyszerű alko-

holos ital, a sörnek itt ősi, több száz éves tradíciója van. 

Az egyszerű munkásembertől kezdve a fitt sportolókon 

keresztül a leggazdagabb üzletemberig mindenki fo-

gyasztja, szinte már kötelezően. Ugyanakkor itt a sör sem 
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olyan, mint nálunk: sötét borostyánszínű nedűt kaptunk, 

ami könyörtelenül itatta magát. Megkóstoltuk az Utope-

nec nevű előételt (kabanusz és savanyúhagyma), aztán 

sült húst, káposztát, knédlit ettünk. Három nagy tál főé-

tel, három nagy korsó első osztályú sör és egy tál Utope-

nec a borravalóval együtt hatszáz cseh korona volt. A 

„menőbb” éttermekben ennyiből legfeljebb egy személy 

lakik jól (már ha jóllakik). 

Visszatértünk az Óvárosi térre, és délben meg is néz-

tük az Orloj bábjátékát. Ekkor már több száz turista 

lézengett itt, az Orloj előtt pedig valóságos tömegnyomor 

volt. Mi tíz perccel dél előtt foglaltuk el helyünket a 

toronyóra előtt, de már ekkor is alig tudtunk utat törni az 

emberek közt. Aki két-három perccel a bábjáték előtt 

érkezett, már csak oldalról nézhette a tornyot, a legrosz-

szabb helyről. 

Délben az idő múlását szimbolizáló kaszás elővezette 

a tizenkét apostolt, miközben egy csengőt rázott. A 

körülötte elhelyezkedő szobrok is mozogtak, a kezüket és 

a fejüket forgatták, egyikük egy könyvből olvasott. Az 

apostolok menetét vonatfüttyhöz hasonló sípszó zárta, na 

meg több száz ember tapsolása és éljenzése. A turisták 

igazi sztárokként bánnak a bábokkal, és minden egyes 

órában tapsviharral adóznak az egykori órásmesternek. 
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Fél egykor a téren már túlságosan erősen tűzött a nap, 

így megkerestük a Zsidóvárost, a zsinagógát és a telezsú-

folt temetőt, ahol a sírkövek szorosan egymás mellett 

állnak, a holtak pedig hét rétegben vannak eltemetve. Itt 

már szerencsétlenebbül jártunk, mint a hajnali térrel, 

hiszen a szűk utcákat teljesen elfoglaló turistáktól szinte 

semmit nem láttunk. 

Sokadszor is vissza a térre, ahol eldöntöttük, hogy 

visszamegyünk a hotelbe, és amíg nem vehetjük át a szo-

bakulcsot, addig a kapualjban berendezett bárban sörö-

zünk. 

Nagyjából háromnegyed órát töltöttünk a sörünkkel, 

miközben az olimpiát néztük a tévében. Negyed három-

kor átvettük a kulcsot (egy mágneskártyát), és a legna-

gyobb örömmel próbáltuk ki a mellékhelyiséget és a für-

dőszobát. Minimális berendezkedés után bedőltünk az 

ágyba, és mint akiket leütöttek, háromtól egészen fél 

kilencig az igazak álmát aludtuk. 

Kilenc után le akartunk menni a szálloda kocsmájába, 

de az már akkorra bezárt. Eldöntöttük, hogy megnézzük 

az esti Óvárosi teret, és mint kiderült, ezt jól is tettük. 

Sötétedés után egy egészen más látvány tárul az ember 

szeme elé; sokszor úgy éreztük, hogy erre még nem is 

jártunk. Míg nappal az Orloj az egyik legnagyobb látvá-

nyosság, addig este a Tyn piac előtt álló Boldogasszony 

templom nyújtja a legszédületesebb látványt. Halványkék 
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fény világítja meg alulról, tornyai csúcsain pedig apró 

pontok fénylenek. Nappal nem is lehet észrevenni, hogy 

a templomnak mennyi apró, tűnek látszó tornya van. A 

fényképezőgép sajnos nem volt alkalmas esti képek 

készítésére, hiába állítottuk be rajta az éjjeli üzemmódot 

és a vakut is, minden kép elmosódott. Talán nem is baj: 

azt a Disney-palotához hasonlító (de még azt is messze 

túlszárnyaló) csodát élőben kell látni! 

Visszafelé sétálva találtunk egy barátságos árakat kí-

náló török éttermet, az Istambul Kebab nevűt, ahol aztán 

éjjelre is vettünk magunknak pár üveg ásványvizet. A 

török szakácsok egyébként mosolygósak, és finoman is 

főznek. Az első napunk itt véget is ért, visszatérve a 

szobánkba már csak megmosakodtunk, majd az olimpia 

mellett Gergely és Peti hamar álomba merültek. 

  

*** 

 

0:56 – ennyit mutat az óra, és én még mindig itt ülök 

utcai ruhában, cipőben az asztalnál. A billentyűzet mel-

lett az eső kopogását hallgatom. Igen, amint visszaértünk, 

szinte azonnal esni kezdett, egyre sűrűbben és heveseb-

ben. Csak reménykedni tudok, hogy reggelre kitisztul az 

ég, és szép napunk lesz a várlátogatásra. Vár ránk a 

Kisoldal, a Szent Vitus székesegyház, vár ránk a világ 

legnagyobb ősi vára! 
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2. nap 

 

2008. augusztus 23. 

Szombat 

 

22:00 

 

A végtelenségig kifáradva próbálom összefoglalni a mai 

nap eseményeit, és valószínűleg nem leszek olyan hosz-

szú, mint tegnap. A billentyűket is alig találom el, de 

azért eleget teszek fogadalmamnak, mely szerint minden 

egyes napot frissiben dokumentálok! 

Reggel fél kilenckor ébredtünk, és kényelmesen meg-

reggeliztünk, rendbe hoztuk magunkat, végül egy háti-

zsákba és az elmaradhatatlan kis túlélő oldaltáskámba be-

pakoltuk, amire ma szükségünk lehet. Az ég ekkor szép 

tiszta volt, csupán pár felhő úszott rajta. 

Nagyjából tíz órakor hagytuk el a szállodát, és a 

Florenc metrómegálló felé vettük az irányt, amihez csak 

a zebrán kellett átmennünk. Metróval egy-kettőre a 

Můstekre értünk, ami a Vencel tér északi oldalán találha-

tó. Persze, szokásunkhoz híven, az ellenkező irányba in-

dultunk, és valamiért nem is tűnt olyan szépnek a Vencel 

tér, mint amilyennek lennie kéne. Amikor a Moldva mel-

lett álló Nemzeti Színháznál kötöttünk ki, ahol előző nap 
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az U Flekůt kerestük, már tudtuk, hogy nem a téren va-

gyunk. Előkerült a térkép, elindultunk a másik irányba, és 

persze minden kirakatot jó alaposan megnéztünk. 

Ami már pénteken is feltűnt, hogy Prágában nagyon 

sok a könyvesbolt, bárhol lehet találni olvasnivalót, és 

ebből arra következtettünk, hogy itt az emberek 

valószínűleg sokat is olvasnak. A Vencel tér mellett 

találtunk egy bámulatos antikváriumot, kirakatában több 

ezer koronás régi könyvekkel, melyek legalább 2-300 

évesek lehettek, de talán még öregebbek is voltak ott. 

Tipikus régi metszetek, mai szemmel szinte már olvasha-

tatlan kalligráfia és aprólékos, gyönyörű iniciálék. Csupa 

bőr- és vászonborítás, keménykötés, igazi bibliofil cse-

megekiállítás, ami olyan lenyűgöző volt, hogy még 

fényképezni is elfelejtettem. Könyvőrült lelkem odata-

padt az üvegre, és ott is maradt jó darabig… 

A Vencel tér túlsó oldalán fényképezkedtünk az 1968-

as kis cseh tankkal, amibe hangszórókat rejtettek, úgy-

hogy erős motorberregés hallatszott, mintha a jármű be 

lenne gyújtva. A Nemzeti Múzeum lépcsői mellett hosz-

szú kartonfalat állítottak fel, melyre eredeti ’68-as tünte-

tőplakátokat ragasztottak fel, és korabeli falrajzok, jelsza-

vak is felkerültek. 

A Muzeum metróállomásról a Staroměstskára men-

tünk, ahol már nem csak lift, de mozgólépcső sem volt, 

így a fiúknak úgy kellett felcipelniük engem tolószékes-
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tül a térre. Lefényképeztük a Franz Kafka tér tábláját, na 

meg a nagy író bronz domborművét, majd átvágva az 

Óvárosi téren az előző nap megismert kocsmába, az U 

Milosrdnýchbe mentünk ebédelni. 

Ez a nap érezhetően gyorsabban telt, ekkor már 

háromnegyed egy lehetett. A pincér látta, hogy jövünk, 

így mire beértünk a kocsmába, a tegnapi asztalunkon 

három étlap pihent, és az egyik széket el is vitték, 

méghozzá pontosan onnan, ahol tegnap is ültem. Ez 

mosolyt csalt az arcomra, sőt valójában még most is 

mosolygok, ahogy felemlegetem ezt. Ismét egy eltérő 

pont, valami olyasmi, amivel húsz év alatt még nem talál-

koztam odahaza. Jött a sör, nekem a tegnapi menü (sült 

hús, káposzta, knédli), Petinek is valami hasonló, Ger-

gely pedig sörtől sem kímélt gombás pörköltet evett. 

Amikor elhagytuk az éttermet, pincérünk már nagy mo-

sollyal, vállveregetve köszönt el tőlünk. Egyáltalán nem 

bánnám, ha még legalább egyszer visszatérnénk ide. 

Családias hely, kiváló sörrel és étellel, és rendkívül 

barátságos vendéglátókkal. 

Elérkeztünk a nap leghosszabb és egyben legkimerí-
tőbb részéhez: elindultunk a várhoz. Eredeti tervünk sze-
rint metróval mentünk volna a Malostranskáig, de egy-
részt a lépcsőzés tántorított el minket ettől, másrészt pe-
dig a kissé szeles, de alapvetően kellemes és napos időjá-
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rás (na meg az elfogyasztott sörmennyiség is bátrabbá 
tett minket). 

Nem is bántuk meg, hiszen rengeteg szobor, építészeti 
műemlék mellett haladtunk el, sűrűn kattogtatva a fény-
képezőgépet, valamint láttunk a Moldván egy Jazz Boat 
nevű hajót is, ami megmozgatta a fantáziánkat. 

A Mánes hídon (Mánesuv most) való átkelés is kelle-
mes volt, és tanulságos is valamelyest, hiszen megbizo-
nyosodhattunk felőle, hogy Prágában nem csak a Károly 
híd létezik, és nem csak az lehet elbűvölő. A járdán kis 
kockakövek alkotnak egyszerűbb mintákat, és a folyóra 
is szép kilátás nyílik. A Kisoldal ezen részét kevés lenne 
szavakkal leírni, mivel ezt a varázslatos helyet látni, az 
érzést átélni kell! 

Megtaláltuk a várba vezető „romantikus lépcsőket” is, 
bár mi cseppet sem éltük meg romantikusnak az elkövet-
kező fél órát, amíg felverekedtük magunkat a várkapuig. 
Szerencsére a lépcsősor nem egybefüggő, tehát mindig 
„csak” 6-7 fokot kell megtenni, majd a következőig egy 
kis emelkedő következik, ahol meg lehet állni pihenni. 
Gergely húzott, Peti elölről tolt, de egy rossz szavuk nem 
volt. Nem úgy, mint az egyik szembejövő öregembernek, 
aki jókedvében nevetve beszólt (ekkor már a felénél 
járhattunk), valami olyasmit, hogy „rossz felé jöttök, 
fiúk”, persze mindezt idétlenül nevetve. Az öreg denevér 
felettébb vicces megnyilvánulását már kommentálni sem 
nagyon tudtuk, hihetetlen, hogy vannak még ilyen embe-
rek. Mindegy, végül Gergely és Peti erejének és erőfeszí-
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téseinek köszönhetően felértünk, és pihenésképp körül-
néztünk a várat körülvevő parkban. 

A varázslatosan zöld fű, a hatalmas tornyokat szinte 
teljesen beborító borostyán látványa nyugtatóan hatott 
ránk, mosolyogva állapítottuk meg, hogy szinte simogat-
ja a szemünket. Idefentről káprázatos kilátás nyílt a vá-
rosra, és egy Václav Chochola nevű cseh fényképész 
nyílt kiállítását is megtekinthettük. Eddig egyikünk sem 
ismerte a művészt, de ezután biztosan alaposabban utána-
nézünk majd. Olyan képeket készített huszonéves fejjel a 
negyvenes években (meg persze később is, talán a hetve-
nes évekig), amilyeneket manapság photoshopos beavat-
kozással szokás. Szóval a vár nem éppen tolószék-kom-
patibilis hely, viszont eszméletlenül gyönyörű, muszáj 
látni! 

A park után a belső várudvarokat derítettük fel lassan-
ként, mindez megkoronázásaként pedig a Szent Vitus 
székesegyház szolgált. Leírhatatlanok a méretei. Hiába 
készült róla egy halom kép, némelyik egészen szép lett, 
azt a félelmetes és felsőbbséget sugárzó monumentalitást 
nem képesek visszaadni. Amikor a kapuban állva felnéz-
tünk a 96,6 méteres magasságba, elszédültünk. Mintha 
ránk akart volna omlani az egész, vagy inkább csak beke-
belezni és eltaposni, és állandó jelleggel emlékeztetni 
minket, hogy mellette mi bizony csak múlandó, halódó, 
aprócska porszemek vagyunk. Az érzés a belső tér láttán 
sem múlt el… 
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A katedrális után a vár történetét bemutató alagsori 

kiállítást tekintettük meg, ami felülmúlta a várakozása-

inkat. Töprengek rajta, hogy megpróbáljam-e leírni azt a 

szédítő mennyiségű és jelentőségű történelmi emléket, 

amit odalent láttunk. Számomra az egyik legérdekesebb 

az a több mint ezeréves csatakard volt, ami most egy 

üvegbura alatt, valami tartósítószerrel bevonva pihen, és 

ha valaki hozzáérne, a rozsdaette eszköz valószínűleg sok 

kis darabra törne szét. Arra gondoltam, vajon hány ember 

életét olthatta ki ez az egykor félelmetes fegyver, amely 

ma már semmire sem lenne jó. Az ember idelent 

lépésenként filozofálni kezd, talán nem is tehet másképp 

annak hatására, amit a kiállításon lát. A távoli múlt 

maradványai mélyen meghatottak, elmondhatatlan és 

leírhatatlan érzéssel töltöttek el. 

I. Přemysl Ottokár és II. Rudolf ruháit mintha csak 

nemrég varrták volna, de láthattuk Peter Parléř, a kated-

rális egyik fő építészének az 1300-as évek első feléből 

származó jegyzetfüzetét is, néhány vízköpő és az egyik 

rozettás ablak terveinél kinyitva. Külön látványosság ide-

lent a cella, melyben Nepomuki Szent Jánost tartották 

fogva, aki a hosszas kínzások ellenére is megőrizte a ki-

rályné gyónási titkait. A cella fölé azt a jelenetet festették 

fel, amikor a szentet a Károly hídról a Moldvába ölik. A 

festmény mintha szerves része lenne a falnak, első pillan-

tásra észre sem vettük, hogy ott van. 
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Már eléggé fáradtan sétáltunk végig az Arany Utcács-

kán (Zlatá ulička), ami megint mintha egy külön kis fan-

táziavilágba engedne valósághű betekintést. Megtaláltuk 

Franz Kafka egykori házát is, ami ma már csak egy 

táblával emlékezik meg az íróról, egyébként meg képes-

lapokat és szuveníreket árulnak benne. 

Lassan elköszöntünk a vártól, és elindultunk lefelé a 

meredek, macskaköves utcákon, át a turistáktól gusztus-

talanul telezsúfolt Károly hídon, majd azután is alig tud-

tunk magunknak utat törni a turistaáradaton. Elképesz-

tően sokan voltak, néha percekig semmit sem haladtunk, 

és végignézve a bamba, unatkozó arcokon, rosszullét 

kezdett kerülgetni. Hiszen ezeknek az embereknek a dön-

tő többsége azt sem tudja, hova is jött pontosan, vagy 

hogy miért van itt! A gazdag japánok és az unatkozó 

nyugdíjasok kisebb seregben érkeznek egy fizetett ide-

genvezetővel, aki nagy vonalakban elmondja, hogy most 

éppen mit látnak, de erre is csak a társaság fele figyel. 

Ezek azok az emberek, akik csak ráböknek a térképre, 

mert hallották, hogy Prága szép és turistaközpont, akik 

nem a tiszteletüket és a csodálatukat jönnek leróni, csak a 

szájukat tátani és a pénzüket költeni. Lehet, hogy egysze-

rűen csak előítéletes vagyok és dühös (és talán a fáradt-

ság is beszél belőlem), de az ilyen emberek százai, ezrei 

miatt nem lehet normálisan keresztülsétálni a hidakon, 

tereken és utcákon, és az ilyenek miatt nem lehet nyu-
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godtan és bármiféle sietség nélkül megcsodálni a tör-

ténelmi csodákat és műalkotásokat (arról nem is beszél-

ve, hogy az érdektelenül bambuló tömeg miatt a műalko-

tások rohamosan mennek tönkre). Prága haldoklik, ahogy 

azt a nagyszerű író, Miloš Urban is észrevette, ez pedig a 

túlzottan sok turista miatt van. Ha igazat adunk annak a 

gonosz szólásnak, miszerint a várost cukorból építették a 

németek, azt is hozzá kell tennünk, hogy a birkák 

lassanként elnyalogatják ezt a cukortömeget. 

Az utolsó száz métert teljes szótlanságban tettük meg, 

annyira elfáradtunk. 417 fényképpel, 12 videóval és 

ezeknél sokkal, de sokkal több emlékkel lettünk gazda-

gabbak. Ma este a hajnali látképek, az üres Óvárosi tér és 

az üres Károly híd emlékével fogok elaludni. Se árusok, 

se átlagturisták, csak a hajnali napsütés és a megnyug-

tató, magával ragadó csend. 
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3. nap 

 

2008. augusztus 24. 

Vasárnap 

 

22:06 

 

A tegnapi extrahosszú nap után mára csak egy lazább vá-

rosnézést terveztünk be, a végére mégis alaposan kifárad-

tunk. Ebben persze nagy szerepet játszott az előző nap, 

melynek a súlyát még ma is éreztük, így eleve jóval ke-

vésbé energikusan indultunk útnak. 

Csak háromnegyed tizenegykor hagytuk el a szobát, 

majd a szemben fekvő metróállomásra mentünk, hogy 

megkeresve a C vonalat a Muzeum megállóra jussunk. 

Ezt sikeresen teljesítettük is, majd elindultunk a Vencel 

téren felfelé. Kicsit elhúztuk a szánkat az időjárás láttán, 

mivel az eget fekete felhők borították, a hőmérséklet pár 

fokkal húsz Celsius alatt lehetett, és a szél is fújt, állan-

dóan irányt változtatva. Eső szerencsére mégsem esett, a 

felhők csak ijesztgettek minket. 

A napi programban benne volt, hogy megkeressük a 

Sub Rosa Jiří bácsijának otthonát, illetve a főszereplő, 

Ferenczy László antikváriumát, a Vilmos Antikváriumot. 

A Vencel térről először letértünk a Jindříšskára, onnan az 
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érdekes nevű Politických Vezňů (Politikai foglyok) 

utcájára, majd az Olivovára. Ördögöm volt, amikor még 

otthon kitaláltam, hogy itt legyen Jiří otthona, hiszen áll 

is itt egy régi épület, melyet most valamilyen irodaház-

nak használnak. 

A Vencel térről a Národní (Nemzeti) utcájára fordul-

tunk, és egészen a Moldva mentén húzódó főútvonalig, a 

Nemzeti Színházig elsétáltunk. Északnak vettük az 

irányt, hogy a Divadelní végén letérjünk a Betlémskára, 

ahová korábban a Vilmos Antikváriumot tippeltem. Ismét 

jól blöfföltem: a Divadelníről nyílik egy vékony kis 

macskaköves átvezető utca, és itt bal kéz felől áll egy 

ízléses kis épület, amely tökéletes hely lenne a Vilmos 

Antikváriumnak, ha nagy kirakatablakokat vágnának rá. 

A Betlémskáról egyenesen északnak indultunk a fő-

úton, hogy az Óvárosi teret ezúttal kikerülve jussunk el a 

törzshelyünkké előlépett U Milosrdných bejáratáig. Itt 

aztán meg is torpantunk, mert kedvenc cseh kocsmánk 

ezúttal zárva volt. Nyilván nem tartanak nyitva vasárnap. 

Gyors kupaktanács után eldöntöttük, hogy nem vagyunk 

még olyan nagyon éhesek, úgyhogy a folyó mentén ismét 

a Mánes hídhoz tartottunk, hogy átsétáljunk a Kisoldalra, 

és megkeressük a Kampát, Prága Velencéjét. 
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Kicsit visszatérnék az utunkra a Nemzeti Színháztól a 

kocsmáig. Cseppet sem bántuk meg, hogy kikerültük a 

turistaközpontot, mivel Prága telis-tele van meghitt kis 

utcákkal és érdekes épületekkel, melyeket ugyan nem 

jelöl a turistatérkép, mégis szemet gyönyörködtető lát-

ványban részesül, aki ezekhez téved. Gyakran egyszerű 

épületek, különféle hivatalok vagy lakóházak ezek, me-

lyeken (általában a kapu fölött) vagy szobrok állnak, 

vagy valamiféle címer, esetleg cseh és latin feliratok, 

kisebb-nagyobb falfestmények. Nyugodtan megállhat-

tunk, nézegethettük, fényképezhettük ezeket anélkül, 

hogy a sok figyelmetlen géphangya lökdösődését kellett 

volna elviselnünk, és persze a képbe sem mászott be egy 

bambula sem. 

A folyópart északi része és a Mánes híd közti szaka-

szon is hasonló volt a helyzet. Találtunk egy hatalmas, 

gyönyörű épületet, amit nem jelölt a szállodában kapott 

térkép, pedig a prágai operaházról van szó. Gyakoriak a 

szobrok is, közvetlenül a híd mellett például a híres cseh 

festő, Josef Mánes szobrát találtuk meg (pengeéles logi-

kánkról tanúbizonyságot adva kikövetkeztettük, hogy ró-

la nevezték el a hidat is). 

A Kisoldalra átérve ismét megállapítottuk, mennyire 
szép a városnak ez a része. Nyugodt és csendes, és vala-
mi nagyszerű dolgot sugall, miközben az ember a macs-
kaköves utcákat rója. A híd végén az U Lužického Semi-
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nářa nevű utcára fordultunk be, ami egyenesen a Kampá-
ra vezet. Útközben találtunk egy rendkívül hangulatos 
vendéglőt, amelynek az udvarán régi sörfőzdéből kiszu-
perált alkatrészekből, csövekből, edényekből készítettek 
bódékat. Az árak itt betegesen magasak voltak, úgyhogy 
inkább továbbmentünk. 

A Károly híd alatt átsétáltunk a Kampára. Először egy 
múltbéli hangulatot árasztó utcán mentünk végig (Na 
Kampě), melyet egy hosszú, fákkal betelepített sáv szel 
ketté. Kétoldalt régi épületek húzódnak, melyek minde-
gyikében étterem üzemel. 

Az utca után következett a nagy park, ahol akár órákig 
is el lehetne bolyongani – mi is bolyongtunk vagy egy-
másfél órát. Találtunk egy hatalmas fát, és megismerked-
tünk egy számunkra eddig ismeretlen művészeti ággal, a 
phone arttal. Ennek az a lényege, hogy a művész telefon-
fülkéket alakít át különböző módokon. Volt, amelyiket 
telepakolták nagy, piros műanyag darabokkal, mintha 
hatalmas háromdimenziós betűk állnának ki belőle. Volt, 
amelyiket egy fa köré állították fel, mintha a fa a fülke 
közepéből nőtt volna ki. Egy másikat szeméttel töltöttek 
meg, a következőt betonnal öntötték tele, és a betondarab 
egyik oldalán élethű kis telefont formáltak. Láttunk 
térdig érő telefonfülkét és olyat is, amibe alig fért be egy 
ember a keskenysége miatt. Az egész park tele volt ilyen 
„telefonművészettel”, de őszintén bevallva, néha úgy 
tűnt, mintha a művész már nem tudta volna, milyen őrült-
séget találhatna még ki… 
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A park mentén és a folyóparton is állt néhány étterem, 

de a helyzet az árakkal itt sem volt rózsásabb, meg persze 

visszafelé, a Na Kampě nevű utcán sem. Végső elkesere-

désünkben bagettet és ásványvizet vettünk, és a híd mel-

letti parkban, a háborús emlékműnél fogyasztottuk el. 

Útbaigazítottunk két angol turistát, aztán el is indultunk 

vissza a hotelünkbe. 

Ma is elhaladtunk a közeli nyílt fotókiállítás mellett, 

ahol most kameráztunk és sűrűn fotóztunk, és ha már itt 

voltunk, alaposan körbejártuk az egészet. Természetfo-

tók, azokon belül is egzotikus állatok képei voltak kiállít-

va, hol a színeikkel, hol az elkapott pillanattal varázsolva 

el a bámészkodókat. Személyes kedvencem a vadászó cá-

pákról készült kép, ahogy átcsapnak egy sűrű vonalban 

haladó halrajon. 

A hotel bárjában végre meleg ételt ehettünk, és ma 

először elkortyoltuk a jól megérdemelt sörünket is (atya-

ég, de hiányzott már!). Utána már nem akartunk mást, 

csak pihenni, úgyhogy feljöttünk a szobára, lezuhanyoz-

tunk, átnéztük a mai fényképeket (255) és videókat (12), 

de már ezt is alig bírtuk ki. Este hat körül bezuhantunk az 

ágyba, és azonnal el is aludtunk. Fél kilenckor még 

felkeltünk vacsorázni, de ezúttal csak a szemben álló 

„mekiből” hoztak pár hamburgert a fiúk, mivel nem volt 

kedvünk normális kifőzdét keresni. 



 44 

Összepakoltuk a ruháinkat, mivel holnap reggel el kell 

hagynunk a szállodát. Megbeszéltük, hogy a mai hosszú 

alvás után reggel hétkor kelünk, és lehetőleg kilenckor 

már a vár alatt leszünk. Szeretnénk megnézni ezt a 

gyönyörű helyet még egyszer, de most nem csúcsidőben, 

hanem hétköznap délelőtt, lehetőleg nyugodt tempóban, 

az összes kiállítást bejárva. 

Holnap este kilenckor indul a buszunk haza. Hiányoz-

ni fog ez a varázslatos hely… 
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4. nap 

 

2008. augusztus 25. 

Hétfı 

 

 

Kicsit ellentmond a fogadalmamnak, hogy ezt a fejezetet 

már itthon írom. Az emlékek azonban még elevenen él-

nek bennem ahhoz, hogy hűen adhassam vissza az utolsó 

nap történéseit. 

Ahogy elterveztük, hétfőn már hétkor felkeltünk, és 

mire odalent feltálalták a reggelit, mi már teljes pom-

pánkban feszítettünk, a szobát rendbe raktuk, és még 

utoljára kihasználtuk a fürdőszoba adta lehetőségeket. 

Nyolc után úgy 10-15 perccel adtuk le a mágneskár-

tyát a recepción. A hotel dolgozói voltak olyan rendesek, 

hogy estig berakták a csomagjainkat a megőrzőbe, bármi-

féle plusz költség felszámolása nélkül. (Itt jegyezném 

meg, hogy ha a Kedves Olvasók közül bárki Prágába 

szeretne látogatni, bátran vegye igénybe a Hotel A Plus 

szolgáltatásait: emberbarát áron kínálnak szobát és 

reggelit, a szálloda maga pedig kb. 10 percnyi sétára van 

az óvárostól, kb. 10 méterre a Florenc metróállomástól, 

és 80-ra a buszmegállótól. Arról már nem is beszélve, 

hogy a közvetlen közelében van legalább 4-5 gyorsétte-
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rem, ahol normális áron meg lehet vacsorázni. Ha pedig 

frissen csapolt sörre és „normális” főtt ételre vágyunk, 

elég csak lesétálni a hotel bárjába.) Csak a legfontosabb 

holminkat magunkhoz véve sétáltunk át a Florencre, 

megkerestük a C metróvonalat, ahonnan a Muzeumra 

mentünk. Itt ismét jegyet váltottunk, és átszálltunk az A 

vonalon közlekedő metróra, ami egyenesen a Malostrans-

kára vitt minket. Itt már nem volt lift, volt azonban moz-

gólépcső, amin a négy nap alatt profin megtanultunk 

tolószékkel feljutni. Még mindig mókás volt, ahogy az 

emberek rémülten néztek, de csak egy kis rutin és egy jó 

erőben lévő segítő kell ahhoz, hogy ne forogjunk vissza a 

mélybe… 

Nem szoktunk ilyesmivel élni, de most vettünk pár 

flakon Red Bullt, amit magunkba préseltünk, hogy a le-

hető legkevesebb fáradsággal jussunk fel a várhoz. 

Rájöttünk, hogy az öreg várlépcsőkkel párhuzamosan van 

egy lépcsők nélküli utca is. Az egyetlen akadályt a 

macskakövek jelentették, de hát amerre eddig jártunk, 

90%-ban macskaköves utakon haladtunk végig, így már 

ehhez is hozzászoktunk. A fiúk kb. 10-20 méterenként 

váltották egymást, és én is rásegítettem, úgyhogy pár 

perc alatt fel is értünk. Ami külön élvezetet jelentett, 

hogy végre nem tolongtak százával a turisták, mindössze 

egyetlen lány jött velünk szembe, aki láthatóan nem egy 

szájtáti volt. 
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Pontban délelőtt tíz órakor értünk fel a vár kapujáig, 

ahol tartottunk egy pár perces pihenőt, na meg a szokásos 

reggeli hazatelefonálást is elintéztük. Mivel szombaton a 

nyolc elérhető látványosságból csak hármat tekintettünk 

meg, elhatároztuk, hogy ezúttal mindent megnézünk, 

amit módunkban áll, és leghamarabb délután ötkor 

indulunk vissza. A hétórás várlátogatásunkat alaposan ki 

is használtuk. Megvettük a jegyeket, és sorban tekintettük 

meg a prospektuson megjelölt helyeket. 

Elsőként a Régi királyi palotát vettük célba, ami egy 

kisebb előcsarnok után a gigantikus Ulászló terembe 

vezet. A hatalmas csarnokból körben ajtók nyílnak, de az 

oldalt elhelyezett 2-3 maketten és a mennyezetről lógó 

csillárokon kívül nincs itt semmi – épp ez adja a varázs-

latos hangulatot. 

A terem túlsó végébe érve visszafordultam, és elkép-

zeltem, ahogy párszáz évvel ezelőtt a király koronázására 

összegyűlt lovagok díszpáncélban állnak (mondjuk 4 

sorban). Ahogy megjelent előttem a kép, a hátam is bele-

borsódzott. Az innen egyenesen nyíló terem egy temp-

lom, amelyben a királyokat koronázták, de többek közt 

Václav Havelt is itt iktatták be elnöki hivatalába. Jobbra 

két ajtó nyílik, mindkettő egy-egy erkélyre: az egyikről a 

belső udvarra, a másikból Prágára nyílik szédítő kilátás. 

A terem bal oldaláról is két ajtó nyílik, az egyik a trónte-

rembe vezet, a másik pedig már kijárat a csarnokból. 
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Az Ulászló teremben eltöltött több mint fél óra után a 

Györgykolostorba tartottunk, ahol jelenleg a Nemzeti 

Galéria üzemel. Itt két nagyon kedves tárlatvezető néni 

mutogatta nekünk a képeket és a szobrokat, amelyek 

messze túlszárnyalták az elképzeléseinket (az enyémeket 

legalábbis). Amikor a nénik megtudták, hogy magyarok 

vagyunk, egyikük kíváncsiskodni kezdett, hogy hogyan 

hangzik magyarul a „jó napot” és a „viszontlátásra”, 

majd így is köszönt el tőlünk. 

Közvetlenül a Györgykolostor mellett található a 

Szent György bazilika, amit szintén körbejártunk. Egyre 

elcsépeltebbnek érzem a gyönyörű, fantasztikus, lélegzet-

elállító szavak használatát, de nincs túl sok lehetőségem: 

vagy ezeket használom, vagy semmit nem írok az épüle-

tekről. 

A várban található egyetlen éttermet (a másik csak egy 

kisebb kávézó) az utolsó székig elfoglalták (ekkor már 

dél is elmúlt), úgyhogy kicsit későbbre halasztottuk az 

ebédet, és elsétáltunk a nyugati oldalon található Képga-

lériába. A galéria egyébként három szintet foglal el, és 

minden szinten 2-3 nagyobb teremben vannak kiállítva a 

festmények, így aztán volt mit megtekinteni. A cseh al-

kotások mellett itt már sok olasz művész képét is meg-

szemlélhettük, néhány óriási festmény pedig már annyira 

varázslatos volt, hogy többször is azon kaptam magam, a 

torkomban egy gombóc növekszik. Ilyen a rögtön a galé-
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ria elején található Utolsó ítélet, vagy a beljebb elhelye-

zett Krisztus megkoronázása a töviskoszorúval. Itt már 

minden szinten volt lift vagy felvonó a tolószékeseknek, 

sőt ott is, ahol egyébként csak három lépcsőfokot kellett 

volna megtenni. 

A Képgaléria után, alaposan feltöltődve szemkápráz-

tató esztétikai orgazmussal (hehe) megint megpróbálkoz-

tunk az étteremmel. Most sem volt hely (már majdnem 

három óra volt), de egy kedves fiatal német pár odahívott 

minket az asztalukhoz, hogy ők már úgyis menni készül-

nek. Nos, a vár területén belül elhelyezett egyetlen (!!!) 

étteremről képtelenség nem szólni. Amerre ugyanis eddig 

jártunk Prágán belül (akár a Kampán, akár egy egyszerű 

utcán), zsúfolásig találtunk étkezdéket, gyakran közvet-

lenül egymás szomszédságában felállítva. A vár teljes te-

rülete pedig hatalmas kiterjedésű, egyszerűen körbesétál-

ni is majdnem egy órát vesz igénybe, mégis csak egyet-

len helyen lehet megebédelni. Az árakra inkább nem szó-

lok semmit, mert a turistalátványosságok környékén se-

hol sem lehet normális áron ételt kapni. A baj az, hogy a 

teljes étlapon van háromféle étel: bagett, csirkés wrap (?) 

és – az étlap szerint – tradicionális kastélygulyás. A 

bagettet és a másik hideg ételt már szombaton kipróbál-

tuk, és már akkor eltátottuk a szánkat a megtapasztalt po-

fátlanság láttán: a 120 koronás bagett nem más, mint egy 

egyszerű „benzinkutas”, előre csomagolt rakott kifli 
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(alapára 40-50 korona), amit egy pincér hoz ki tányéron, 

és előre kibontja a zacskót. Nyilván ez a szolgáltatás 

kerül további 60 koronába. Gondoltuk, a meleg étellel 

ilyesmi nem eshet meg, így rendeltünk három gulyást, 

amit állítólag cipóban tálalnak. A pincér nemsokára ki is 

hozta a csodát: aki látott már cipóban tálalt levest, az már 

a látványtól is röhögőgörcsöt kapna. Ezt ugyanis nem 

cipóban, hanem a kenyér végéről levágott, tenyérnyi 

nagyságú sarokban tálalják. A „gulyás” valójában csak 

zsíros pörkölthús, és a kenyér is csak addig van kivájva, 

hogy a hús ne potyogjon le a tetejéről. Tehát összesen 4-5 

kanálnyi hús után marad egy teljesen üres darab kenye-

rünk, és ezzel kell jóllakni. Mindez fejenként kétszáz 

koronáért! Semmi cseh specialitás, semmi egyéb meleg 

étel. Az utolsó napi ebédünk tehát csak afféle kényszerű 

gyomormegtöltésnek tett eleget, semmi másnak (melles-

leg estére mindnyájunkat csúnyán „megcsavart”). 

Ebéd után megnéztük a vár mellett található Szent 

Vencel szőlejét, ami egy több szintes szőlőskert, minden 

eddiginél szédítőbb kilátással a Városok Anyjára. Szőlőt 

ugyan nem túl sűrűn lehet találni idefenn, a látvány mé-

gis elképesztő. 

Háromnegyed négy körül már borzalmasan fáradtak 

voltunk, de még nem akartuk otthagyni a várat. Így aztán 

a parkba mentünk, ami tökéletes hely egy jó kis csendes 

pihenésre. Még egyszer visszakényszerültünk a vár étter-
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mébe (most csak egy cappuccinóra), aztán nekilendül-

tünk, hogy megnézzük, amit ezidáig nem láttunk. Lassan 

rájöttünk, hogy ilyen már nincs: a vár történetét bemutató 

kiállítás most zárva volt, de azt megnéztük már szom-

baton. A játékkiállítás egy toronyban volt berendezve, 

így azt ki kellett hagynunk, majd ugyanígy jártunk a 

fegyver- és sisakkiállítással, ami a régi lőportoronyban 

kapott helyet (ide azért Gergely és Peti felfutottak pár 

percre). 

Végül úgy döntöttünk, nekünk még egyszer látnunk 

kell a Régi királyi palotát, na meg persze az Ulászló ter-

met. Egy öreg fazon fogadott minket, megnézte a jegye-

ket, és kijelentette, hogy itt már voltunk, többször pedig 

nem lehet. Megkérdeztem, hogy nem mehetnénk-e be a 

kettesszámú helyett, hiszen az be van zárva, és mi mégis-

csak „hosszú túrára” szóló jegyet vettünk, tehát mindent 

meg szeretnénk nézni. Nem, közölte egyre idegesítőbb 

hangon, ahelyett sem jöhetünk. Aztán mutattam, hogy 

tolószékes vagyok, így a maradék kettő nyitva tartott 

kiállítást sehogy sem tudom megnézni, neki pedig 

semmiből nem állna, ha kedvesebb volna, és a torony 

helyett lyukasztana. Nem, ő egy igazi jómunkásember, és 

nem engedhet be minket. A méreg ekkor már felforrt 

bennem, de ha az öreg háta mögött nem pillantottam 

volna meg a nagy csarnokot és a boltozatát, talán nem is 

öntött volna el ilyen mértékű keserűség… 
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Indulás előtt már csak egy teendőnk maradt: valami 

emléket vásárolni otthon maradt szeretteinknek, meg hát 

magunknak is. A legötletesebb ajándékbolt a Régi királyi 

palota étkezőjében volt berendezve, ami külön hangulatot 

kölcsönzött az egésznek. Jobbra egy elkerített részben 

egy régi asztal székekkel és egy zöld cserépkályha volt 

megtekinthető, de a falakon is megvoltak még a régi cí-

merek, a mennyezetet borító freskóról nem is szólva. 

Hangulatos, többségében kézzel készített ajándékokkal 

hagytuk hátra a boltot. 

Útközben még megálltunk a hotel közelében található 

Kentucky Fried Chickenben, ahol egy kétszemélyes 

adagból teljesen jóllaktunk mind a hárman. Beültünk a 

hotel halljába, és végigszenvedtünk három lassan ván-

szorgó órát. Az állomáson könnyen megtaláltuk a bu-

szunkat, ami most is ugyanolyan kényelmetlen volt, de 

legalább egy nagyon jó fej sofőrt fogtunk ki, aki külön 

helyet biztosított számunkra, hogy a lehető legköny-

nyebben tudjunk felszállni. Hazafelé még lejátszott egy 

vígjátékot, pont a stáblistánál merültem álomba. Félórás 

elszenderedéseken kívül viszont most sem tudtam többet 

produkálni, ahogy Peti sem, de Gergely szinte az egész 

utat végigaludta. 

Késés nélkül, hajnali fél háromkor értünk haza. Peti-

től, akiért kijött az apja az állomásra, szélesen vigyorog-

va búcsúztunk el. Hazaérve Gergely rögtön ágyba zuhant, 
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én viszont a mesélés hatására teljesen felélénkültem. 

Anya aztán egy idő múlva elment aludni, de én reggel 

hétig ébren voltam, és a képeket meg a videókat játszot-

tam be az asztali gépbe. 

Hogy összességében milyen volt az út? Vajon kell-e 

konklúziót írnom ennyi oldalnyi ömlengés, örömködés 

után? Legalább három regényre való inspirációt, ihletet, 

információt gyűjtöttem össze, így ez a négy nap már 

jócskán túllépi a Sub Rosa kereteit. Hogy mely könyvek, 

történetek születnek majd ennek az útnak a hatására, az 

hadd maradjon meglepetés! Majd időben megtudja min-

denki. 
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Bíró Szabolcs: 
Az ötödik parancsolat 

 
Pál barát, a titokzatos vándorszer-
zetes saját múltja elől menekülve 
járja be Európát, azt a helyet ke-
resve, ahol a tökéletes béke honol, 
és ahol nyugodtan meghalhat. 
1334 decemberében a sors egy 
észak-itáliai kolostorba vezeti. Az 
épület nagy része évek óta romok-
ban hever, sötét zugaiban és poros 
termeiben a legkülönfélébb szer-
zetesrendek élnek furcsa szimbió-
zisban. Amikor az egyik lakó rej-
télyes körülmények között meg-
hal, Pál barát – szívére és eszére 
egyaránt hallgatva – nyomozásba 
kezd. Az igazság kiderítését azon-
ban több tényező is nehezíti: 

sokan nem hajlandóak szóba állni vele, az apát nyíltan ellenzi a nyo-
mozást, majd valaki megpróbálja megakadályozni a ténykedését. 
Pál barát egy olyan korban próbálja megtudni az igazságot, amely-
ben bárkire rá lehet sütni az eretnekség bélyegét, és amelyben szinte 
természetesnek tűnnek a mindennapos gyilkosságok. Vajon sikerrel 
járhat-e egy olyan ember, aki saját maga előtt sem tud teljesen őszin-
te lenni? 
 

Az ötödik parancsolat tisztelgés Umberto Eco korszakalkotó 
remekműve, A rózsa neve előtt. 
 
 

Ingyenesen letölthető a szerző honlapjáról! 
www.biroszabolcs.eu 
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Bíró Szabolcs: 
Sub Rosa 

 
Prága, az Arany Város – Európa 
legszebb történelmi helyszíneinek 
egyike. A város, amely a huszon-
egyedik század első éveiben még 
mindig képes fenségesen és művé-
szien gyönyörűnek mutatni magát, 
és ahova még mindig sokan érkez-
nek szerelmet vallani, megszületni 
vagy épp meghalni. Egy varázs-
latos város, amelynek kusza labi-
rintusában különös emberek kutat-
ják a történelem örök rejtélyeit… 
 
Egy fiatal magyar antikvárius, aki 
nem vágyik másra, csak hogy nyu-
godtan olvashasson. Egy öreg prá-
gai bibliofil, aki latinban, iroda-

lomban és sörben nem ismer tréfát. Egy titokzatos német milliárdos, 
aki betiltott könyveket keres. Egy hidegvérű bárzongorista, aki furc-
sán lezárt ügyekben nyomoz. A Templomos Lovagrend, melynek 
története évszázadok óta izgatja az emberek fantáziáját… 
 
Ferenczy László egy átlagosnak tűnő napon különös megrendelést 
kap: egy kis cetlit hagynak az asztalán, rajta egy telefonszámmal és a 
Sub Rosa felirattal. Az antikvárius egyre nyugtalanabbul próbálja 
megtalálni az ismeretlen könyvet, de lassan rá kell döbbennie, hogy 
az vagy nem létezik, vagy csak valakik nem akarják, hogy létezzen. 
A cselekmény előrehaladtával Lászlónak nem csak az Arany Várost, 
de Európa legrégibb történelmi helyszíneit is be kell járnia, miköz-
ben furcsa titkok és még furcsább emberek tűnnek fel a múlt kiis-
merhetetlen ködéből, és mindnyájan egyet akarnak: a templomosok 
titkát, a tiltott tudást, a Sub Rosát… 


