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járatok tucatjai viszik az amerikaiakat,

akiknek útlevelét a kubaiak nem bélyeg-

zik, így nincs lebukás. De szegény ameri-

kaiaknak ajánlatos valamilyen más, neme-

sebb valutára váltaniuk pénzüket, mert

Kubában a dollár gyakorlatilag átváltha-

tatlan – még a feketepiacon sem keresik.

Havanna gyönyörû – lehetne! A város a

spanyol gyarmatbirodalom ékszere volt,

fekvése, építészeti öröksége csodálatos,

a forradalom gyõzelme óta azonban szó

szerint málladozik. A hámló vakolatú épü-

letek között viszont pezseg a hihetetlenül

ellentmondásos élet. Képzeljenek el egy

várost reklámok és bevásárlóhelyek nél-

kül, ám hiányoznak a harmadik világban

oly megszokott csellengõ, éhezõ gyere-

kek is. Vagy: üresek a gyógyszertárak pol-

cai, miközben fél Latin-Amerika ide küldi

orvosképzésre diákjait. Aztán: hatvan-

esztendõs amerikai autók ezrei és új autók

tömege. És persze: zene, zene, zene! Zene

az étteremben, az utcán, az autóbuszon

és este az amerikai képviselet elõtt, ahol

politikai dalokat ad elõ a tizennégy tagú

együttes, ám a tömeg most is táncol, mert

a szöveg ugyan tömény, de a ritmus a

salsáé. 

K
uba szegény ország, de jobb, ha a

nkülföldi – és a magyar – elfelejti,

nhogy honnan is jött. Nem érdemes

európai mércéket alkalmazni, Kubát a har-

madik világhoz, Latin-Amerikához kell vi-

szonyítani – már ha van tapasztalata ebben

a hasonlítgatni vágyóknak. Itt valahogy

másképpen festenek a dolgok. Egyfelõl

diktatúra, ez nem is kétséges. Nincsenek

külföldi tv-csatornák, a háztetõkrõl hiá-

nyoznak a parabolatükrök, az újságosnál

csak helyi lapok kaphatók, az internet

csak kevesek kiváltsága. Másrészt: 94 szá-

zalék feletti az írástudók aránya, ez meg az

UNESCO szerint a világ egyik legjobb ada-

ta. Aztán: szerény küllemû és beltartalmú

házikók az utak mentén, ám mindegyikbe

villanyvezeték vezet… Egy huszonöt wat-

tos fénycsõ mindenkinek jár. És sehol egy

kép a vezérrõl, van viszont portré

Guevaráról mindenhol, minden mennyi-

ségben. Ellentmondások, amerre csak lé-

pünk. 

R
égóta nem éreztem olyan bizsergést

nutazás elõtt, mint tavaly december

nvégén, amikor a jó szerencse, no

meg a Sail-ing Kft. jóvoltából Kubába ké-

szülõdtem. Igazából már évtizedek óta

szerettem volna eljutni a szigetországba,

amelyrõl minden barátom csodákat me-

sélt. Egyikük, aki nem mellesleg jó ideje

sportvezetõ, és bejárta már a földgolyót,

amikor kubai élményeirõl kérdeztem,

csak sóhajtott, aztán másfél órán át mesélt

Havannáról, Varaderóról, a Tropicanáról,

a rumról, a zenérõl, a napfényrõl és legfõ-

képp az emberekrõl, a kubai életrõl,

amely a maga nemében egyedülálló egész

Latin-Amerikában. Alig tudta abbahagyni,

és élete egyik legnagyobb élményének

tartja manapság is a kubai napokat. Szóval

izgultam – bevallom –, és mint utóbb ki-

derült: így volt ezzel az a negyvenegy úti-

társam is, aki Budapestrõl Madridon át

Kubába indult.

A szervezõk a karib-tengeri vitorlázás

mellett szárazföldi programokat is beiktat-

tak az utazásba. Sok magyar ruccan át az

utóbbi években a karibi térségbe vitor-

lázni vagy nyaralni a kubai télbe. A vitor-

lázók úti célja a Kis-Antillák szigetei, a leg-

többször Antigua, Martinique vagy Trini-

dad. Kubába csak kevesen merészkednek:

abban a kikötõben, ahonnan elindultunk,

a kubaiak szerint még nemigen jártak

magyarok. A többség persze nem hajózni

megy, hanem valamelyik turistaparadi-

csomba, ahol 26-27 fokos tenger, all inclu-

siv ellátás, remek ételek, kiváló italok vár-

ják a vendéget. Az átlagturista Kubából

vajmi keveset lát, ahhoz ki kellene jönni

az üdülõrezervátumokból. Nekünk vi-

szont majd minden megadatott, ami két

hétbe belezsúfolható: tenger, városné-

zések, luxusszálloda, hosszú autóutak.

(Azt persze nem merném mondani, hogy

megismertük Kubát.)

Madridból majd tizenegy óra repülés

után, egy túlzsúfolt Boeing fedélzetén ér-

keztünk Havannába. Világéletemben utál-

tam a hosszú repülõutakat, ez meg az

egyik legutálatosabbnak bizonyult, ám

mint kiderül: ez volt az utolsó kellemetlen

élmény a kubai napok során. A José Marti

repülõtér az elsõ meglepetés: háromszor

akkora, mint Ferihegy és egészen új, né-

hány éve építették a kanadaiak. A forga-

lom hihetetlenül nagy, rengetegen érkez-

nek Európából és persze Észak-Ameriká-

ból. Az Egyesült Államok polgárai nem

utazhatnak turistaként a szigetországba –

és ezt nem a kubaiak tiltják, hanem az

USA kormánya! Ez persze nem lehet aka-

dálya a kirándulásnak. Kanadából repülõ-
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élmény akkor következik, amikor az em-

ber partra száll vagy a zátonyok felett bú-

várkodik. A trópusi korallfalak minden el-

képzelhetõ szépsége ott van elõttünk,

érintetlen és gazdag az élõvilág, csak

kevés turista fordul meg errefelé, és ennek

köszönhetõen ez idõ szerint nem kell ke-

rülgetnünk üres mûanyag palackokat és

egyéb, civilizációs melléktermékeket.

K
ikötõk nincsenek, aki kimegy a ten-

ngerre, annak napokig önellátásra

nkell berendezkednie. Jó magyar

szokás szerint rengeteg élelmet vittünk

magunkkal. Utólag azt gondolom: jobban

bízhattunk volna a tengerben, ahonnan

bõségesen jutott élelem mindenkinek.

Hal, kagyló és persze languszta is, itt nem

nehéz megfogni a napi betevõt, hihetetlen

a halbõség. A szélirány az elõrejelzések-

nek megfelelõen egész héten kelet,

északkelet közötti volt, szélerõ maximum

B 3-as, a nagy távolságok miatt viszont so-

kat mentünk motorral. Aki keresi és szere-

ti az érintetlen természetet, annak ideális a

környék, búvárkodásra meg egyszerûen

csodálatos. Viszont kifejezetten nehézkes

a hajózás a tõkesúlyos vitorlásokkal, ezért

sokkal inkább a katamarán az igazi jármû

errefelé.

Ez a vidék – még egyszer mondom – a

vitorlázásnak azt a változatát kínálja,

amely sokkal közelebb van a „mûfaj” gyö-

kereihez. Itt nincsenek kikötõhelyek, par-

ti kocsmák és egyéb, máshol megszokott

szolgáltatások. Van viszont meleg vizû tró-

pusi tenger és nyugalom, s természetesen

némi kockázat is: éjszakára nemigen lehet

találni védett öblöket. Lényegében a záto-

nyok felett lehet horgonyozni, s ha sze-

rencsénk van, akkor a szél, meg vele a

hullámzás, nem a tenger felõl érkezik…

A Királynõ kertjei némi költõi túlzással a

paradicsom kertjei, amelyek egyszer majd

óhatatlanul elvesznek. Egészen biztos,

hogy minden megváltozik néhány eszten-

dõn belül, hiszen már mi sem voltunk

egyedül, több német, angol és francia

vitorlással találkoztunk.

S hogy a parton az életben megváltozik-e

valami a következõ években? A fél világ ar-

ra keresi a választ, hogy mi lesz Castro után!

Azoknak egyszerûbb a válasz, akik még

nem voltak Kubában: õk azt mondják, egy

csapásra minden megváltozik. Kuba után,

itt, Magyarországon végiggondolva a ta-

pasztaltakat, azért a kérdés jóval bonyolul-

tabbnak tûnik. Ami biztos: a zene – meg a

rum – az örök. Dénes D. István

Az emberek viszont egyértelmûen barát-

ságosak. Itt szeretik a külföldit, a nyelv-

tudás hiánya errefelé nem akadály, mert

meg akarnak érteni, s ha kell, akkor segí-

tenek. Azt nem állítom, hogy a turistáról

nem húzzák le, amit lehet, de semmi erõ-

szakosság. Szóval, bonyolult világ ez,

akármerrõl is nézzük, de szerethetõ és

élvezhetõ. Így volt ezzel Hemingway is,

meg az amerikai maffia az ötvenes évek

elsõ felében. Mutogatják is a kubaiak,

hogy melyik tengerparti szálloda melyik

gengszterfõnöké volt. (Apropó: Kereszt-

apa 2. – és az ott látottak nem a rendezõi

fantázia szüleményei.)

Kubában a chartervitorlázás sem olyan,

mint másutt. Csapatunk Trinidadban vette

át hajókat. Vigyázat: ez a Trinidad nem az

a Trinidad. Ez a város a világörökség része

a sziget Mexikói-öböl felõli, nyugati olda-

lán, egy darab itt maradt kolonialista ha-

gyaték. Úgy, ahogy van, az egész. Eredeti

valóságában mutatkozik a 17–18. századi

spanyol hagyaték. A várostól néhány kilo-

méterre épült szállodakomplexumhoz

kapcsolódik a jachtközpont, ahol a

Sunsail mûködteti vitorlásbázisát. Több

katamarán és néhány egytestû vitorlás

várja a vendégeket, hogy elinduljanak a

szigetvilágba. Északon a Cayo Largo, dé-

len a Los Jardines de la Reina, azaz a

Királynõ kertjei-szigetek terülnek el.

Csapatunk ez utóbbi felé vette az irányt.

A terület sekély vizû, zátonyokkal tarkított

vidék, s már a kikötõbõl való kihajózás

sem volt egyszerû, ám szerencsénkre az

egyik katamaránon ott volt Nino, kubai

skipperünk. Kubai vitorlázásunk legszebb

élményeit neki köszönhetjük.

A
szigetcsoport mintegy százmérföld-

nnyi hosszúságú, nautikailag eléggé

nbonyolult képzõdmény. Helyisme-

ret nélkül állandó feladatot jelent a pontos

navigáció, hiszen a vízmélység 2500 és

egy méter között váltakozik. Korallzá-

tonyok és afféle „álmaim szigetei” között

hajóztunk – jobbára motorral – napokig. A

látvány csalóka: a lapos szigetecskék egy

idõ után unalmasan egyformák. Az igazi

Trinidad a világörökség része

Csendélet csacsival

Nino, a kapitány

Útközben: a tenger 27, a levegõ 29 Celsius-fok

Fölülrõl nézve a táj

Hajó fátyolkorallon át

Leguán figyelõállásban

Tiltott önkényuralmi jelképek Kubából

A kikötõ


