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1

barátom, akivel ez ideig nemhogy nem találkoztam, még a fényképét sem láttam. És most itt van 

-

2

-

-

nyen nyakatekert szakszövegét is mertem böngészni. 

-

 volt – apróhirdetésre 

-

-

nyult, számtalan levelet váltottunk, és ma már el sem tudom képzelni, hogy mi a csudáról tud-

nekem. Múltak az évek, s mint ahogy mondani szokás, az élet viharai ide-oda sodortak mind-

megmaradt, pedig hát a levelezés megszakadt néha-néha, nemegyszer akár évekre is. Ám aztán 

közöttük egy csodalény, egy valóságos  Nem tudtam betelni a látványával, ami 

-

eleget.

Meglepetés volt ez a javából, mert úgy tudtam, hogy Edi, megrögzött agglegény létére, hallani 

sem akart házasságról. Úgy látszik, rosszul tudtam, mert az öreg kópé csak rászánta magát, s 

-

Ez utóbbi sajnos nem a legjobban sikerült, mert lévén kora tavasz, az éjszakák még hidegek 

3 

-

-

ménytelen lett.

3 
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-

szemeket meresztettek, mert nem tudhatták, hogy Edi a szumátrai sebészpraxisa számára vásá-

bolondok vagyunk.

-

-

-

-

egész stratégiának azonban volt egy ugyancsak nagy hibája: az a bizonyos állandóan légkondici-

onált helyiség egyben Edi hálószobája is volt! Minden éjjel ott aludt, a lassacskán – de állandó-

túlélte, mégpedig nem is akárhogy, mert ugyan már hatvanon felül járt, olyan jó testi és szellemi 

ciánosban aludni. 

-

-

-

ben visszafordultunk volna. Na, azért ez egy kis túlzás, mert valójában madarat lehetne fogatni 

velünk, hiszen eljutottunk oda, ahová már régen vágytunk: a mesés szumátrai trópusra!

-

-

dés lenne.

-

indonézül tud, mi meg csak egy-két szót makogunk ezen a nyelven. Így aztán leginkább udvarias 

olyan, mintha csak a II. világháborúból maradt volna vissza. Erre teszünk is egy-két jópofáskodó 

-

met hadsereg nem tudta Moszkvát elfoglalni – és Edi mindmáig nem tudott efölött napirendre 

térni…

Újabb meglepetés: még egy autónk van, mégpedig egy nagy, öreg Mercedes. Ennek is akad 
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lobogó is van a kocsin, jelezve, hogy orvosé. Így aztán valóságos menetet képezve vágunk neki 

tekintélyt parancsoló, orvosilag fellobogózott Mercedest, csak néha-néha rándul egyet a feje, ami-

dolgot, egy-egy hajszálnyira elkerült veszélyhelyzet hangos kacagásra készteti, néha még tapsol is. 

-

valamiféle bolt s egyben családi hajlék is, mások talán raktárak vagy éppen romok. A keskeny jár-

-

útra, amely Edi otthona felé visz. Autót itt már alig látunk, gyalogost és motorost viszont annál 

többet. Az indonéz motorosoknak van egy furcsa szokásuk: nyilván nem szeretik a szelet, és 

-

-

folyamán jó néhány olyan dolgot is tapasztaltunk, ami kismiska egy ilyen nyaktekeréshez viszo-

-

– 

fejezi be. – Majd meglátjátok holnap! – biztat. – Minden napra jut vagy egy tucat új páciens.

Bizonyságul újabb autóroncsok mellett haladunk el, néhol megállunk, és Edi megkérde-

hogy hihetetlenül szerencsések, mert komoly sérülés ritkán adódik. A kárvallottak saját lábukon  

 

egy motoros pedig, aki egy gyümölcsös kofa portékái között fejezte be, kábán ül a járdaszélen. 

gondolom, mert ha a balesetet túlélte is, a fejvisszacsavarást már nem fogja!

-

olajpálma , vagy gumi5

volt, és lepkészni is lehetett, ma már legfeljebb csak szúnyogot foghatnánk – mondja Edi. Való-

ban, már alig látunk házakat, az út mentén csak a végeláthatatlan gumiültetvények szomorkod-

fény egyáltalán nem emlékeztet a buja trópusra, ami valaha itt burjánzott.

-
6 Edinek szép nagy a háza, barátságosan, ottho-

 

hanem szükséges kelléke a békés éjszakai nyugodalomnak, mert nem baldachin, hanem szú-

nyogháló.

Edi térül-fordul, átszalad a szomszédos épületbe, amely tulajdonképpen a kórház, végigvizitál-

-

5 
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mellett ez persze teljességgel lehetetlen, s hamarosan elkap bennünket is a tevékenységi láz, 

-

esteledett, olyan sötét van. A trópusokon gyorsan megy le a nap, általában úgy hat óra tájt. Itt 

nincsenek alkonyati órák, legfeljebb csak percek. Ugyanilyen gyors a napfelkelte is, reggel hat 

12 óra nappal, 12 óra éjszaka. Már tökéletesen besötétedik, mire egy tisztáson megállunk – ez 

-

rokat Edinek meg nekünk. 

már nagyon régen vitatkoznak, ám igazán elfogadható magyarázattal még senki sem tudott 

teljesen „elbutul” a lámpafényben, nem érzékeli a veszélyt, nem riasztja a lámpa melege, sem a 

megcáfolni, vagy további kérdéseket fölvetni vele kapcsolatban, melyeket nem tudunk megvá-

-

-

-

gyermekkorom rovarászai még „Aladdin” lámpával jártak éjjeli lepkevadászatra, és gyakran szép 

zsákmányra tettek szert. A bogarászok helyzete már nehezebb volt, mert bogár bezzeg nem 

nagyon jött az „Aladdin”-ra. 

-

-

 vehetné fel 

motollaként sepri félre a gyengébb alkatú araszolókat és bagolylepkéket, de aztán hamarosan 

-

meg tökéletesen betakarja. Az apraja talán még érdekesebb, mint a nagyja, mert e törpék között 

vannak a legbizarrabbak. Van, amelyik olyan, mint egy parányi tollpamacs, a szárnyaik mintha 

-

-

lepkészek beszámolóit, melyek szerint a vadonban javarészt rongyos szárnyú, kopott lepkék rep-

-

idejük szép szárnyaikat elrongyolni.

-
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itt, az biztos. 

számára, hanem egy németországi kollégának, aki ezeket tanulmányozza.

-

ki kell tartani a lámpa mellett, nem pedig álomszuszék módra már éjjel 1–2 óra tájban lefeküdni!

-

-

földi lepkészek is publikálnak – még magyarok  is! 

-

még akkor is, amikor az nem látja. 

a zsákmány. Mindennek van határa – konstatáljuk szomorúan –, és két–három óra múltán mi 

bebizonyosodik egy régen ismert dolog: amikor sok lepke jön a fényre, a bogarak távol marad-

-

pülnie – és mégis általában vagy a lepkék, vagy a bogarak dominálnak.

-

magolunk, és berakodunk a kocsikba, majd eloltjuk a lámpát. Ezután semmi fénynek nem szabad 

-

-

molygó tömegbe utat vágva indulunk. A Mercedes belsejébe nem tudnak behatolni a lepkék, de 

-

Na de most alkalmunk van megtapasztalni az igazi indonéziai úti forgalmat! Most nem a hig-

-

-

-

hány biciklis egymást löki fel, az útra tévedt háziállatok gágogva, röfögve, mekegve menekülnek, 

gazdáik pedig öklüket rázva intenek búcsút nekünk, amint nagy zörögve-dübörögve száguldunk 
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-

ten, pl. akkor, amikor egy egész targonca paradicsomot lökünk félre, vagy egy nagyobb pocsolya 

-

próbál leköpni minket, de szerencsére ez általában nem sikerül.

-

-

-

mosolyt fakasztunk és rémisztgetünk is vele egyaránt. Az óvatosabb anyák láttunkra gyorsan 

eltakarják gyermekeik szemét.

megyünk át, és itt megint csak láthatjuk, amit Medan külvárosában már tapasztaltunk, hogy az 

ha szétnézünk a piac környékén. Ez meg is valósul, mert sikerül neki felhajtania néhány vásárost, 

meg az útiköltség kiperkálását. Új útitársaink vannak vagy hatan, hatalmas puttonyaikkal alig 

vették a piacon, és most viszik haza a falujukba, hogy ott a kis szatócsüzleteikben némi haszonnal 

piacon. Ez mindig érdekes, mert egyúttal természetrajzi bemutatónak is megfelelhetne. Annyi 

mohamedán vallású indonézeknél: számukra a sertés tisztátalan állat, és a húsát nem eszik.  

 

disznóhúst is.

Valami ünnepféle is lehet, mert egyszerre csak nagy csapat egyenruhás kiscserkész között 

-

-

lóznak, mások valami csodaszert árulnak, ám hogy az mire jó, nem tudjuk kitalálni. Mindenesetre 

legalább kétszázan tolongnak a hangosan kántáló árusok körül, de ahogy nézem, senki sem vesz 

 

-

nek: szinte elképzelhetetlen, hogy itt bárki bármit tudna venni.

 

-

van, meg elöl két aranyfoga. Nem a legbarátságosabb, szállást sem akar adni, pedig hát úgy tudjuk, 

Edi ezt beszélte meg vele telefonon. Igazán nem bánjuk, mert a telep ronda és koszos, ráadásul 

-
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az út mentén, ahol van hely sátornak, lámpának. Egyetlen szépséghibája, hogy a folyó túlsó part-

a közelben, amiben talán cincérek és egyéb farágók lárvái tenyésznek.

-

-

csak úgy cuppog a lábunk alatt, bárhová lépünk. Vendégmarasztaló, az biztos, és amikor térdig 

egy deszkaalapot a sátrunknak! Nekilátunk sebtében, mert már felettünk gomolyognak a feke-

-

-

-

-

bé vált. Most már valóban hozzáláthatunk erdei otthonunk berendezéséhez. Nem mintha ez túl 

-

-

-

-

konzerv, húskrém meg hasonlók – nem hisszük, hogy éhen fogunk halni.

tapasztalt lepkeinváziónak nyoma sincs itt, ám ezt nem bánjuk, mert jobb, ha kevesebb, de válto-

zatosabb rovarokat láthatunk.

-

-

-

-

ok, hanem 
9, amelyhez hasonló szinte minden trópusi és szubtrópusi 

9  
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-

-

és rugalmasak, mintha csak gumiból lennének. A nedves talajszinten ezrével lehetnek, s még az 

 

 

-

nak. Erre jó a só – ha nincs kéznél, a vizelet is megteszi – vagy pedig a cigaretta parazsa, mert azt 

sem szeretik. Mi egy rendhagyóbb módszert alkalmazunk védekezésül: amint megszabadulunk 

A pióca és az ember kapcsolata persze nem mindig ilyen kellemetlen. Nem is olyan régen 

még patikában is árultak szép nagy példányokat. Nagybátyám hajdani patikájában, a szegedi Bol-

pióca10 -

ket leginkább, és a jóllakott, vérrel telt piócákat vissza lehetett vinni a patikába, ahol aztán jól 

-

10 

-

féle betegséget, tehát mindössze kellemetlenek. Persze a visszamaradt sebek elgennyesedhet-

-

-

ártani. Persze ezt csak hisszük, illetve ezzel nyugtatgatjuk magunkat, mert a valóság az, hogy  

-

lánkság, amit megkaphatunk, mint például a dengue láz vagy az agyhártyagyulladás. Igyek-

 

 

az is jó malária ellen…

-

csapok egynek a lepkehálómmal, és csodák csodája, sikerül elkapnom. No, most legalább meg-

nézhetjük, hogy miféle szerzet. Persze pontosan nem tudjuk meghatározni, mert nem ismerjük 
11 hajazik, s mivel 

-

-

-

11 
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-

mint a másik! Néhány szarvasbogár is érkezik, mindegyik az 

feketével szegélyezett sárga szárnyfedelük mintha csak lakkozva lenne, egyik pompásabb a má-

 

-

bak, mint a mi hazai unk, de meg kell adni, hogy mégsem olyan szépek, mert 

el-elbóbiskol, hamarosan be is húzódnak a sátorba, úgy látom, elég volt nekik mára. 

-

tosak az entomológus számára. Ezek között nagyon sok van, melyeket még senki sem tanulmá-

-

-

varásznak, de amit egypár óra alatt össze lehet fogni egy trópusi lámpázás során, annak tüzetes 

feldolgozása akár többéves kutatómunkát is jelenthet egy taxonómusnak12.

12

Másnap reggel aztán láthatjuk, hogy jobb helyen táborozunk, mintha a folyó túlpartjára men-

-

szolgál néhány legénynek.

naphosszat, nyilván várják a munkagépek megérkeztét. Barakkjuk alig kétszáz méterre van a mi 

táborunktól. Nem közelednek hozzánk, részben azért, mert nem beszélünk egymás nyelvén, 

13, ame-

-

13 
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-

kristályt szórunk minden kazettába, ami meggátolja a megpállást, nem engedi elburjánzani a 

De aztán mást is látunk a fövenyen. Ez még nagyobb izgalmat okoz, mint a lepkék, mert nem 

más, mint egy szépen kirajzolódott tigrislábnyom.  Nagy élményt jelent számunkra, mert tudjuk, 

hogy a szumátrai tigris ugyancsak fogyóban van, az egyedek száma napról napra csappan, és talán 

a mi generációnk az utolsó, melynek még megadatik, hogy találkozhasson ezzel a csodálatos állat-

-

-

-

A tigris, annak ellenére, hogy egy csomó nemzetközi törvény, jó néhány, úgyszintén nemzet-

nagyon született ez idáig.

-

száma.
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-

-

esetleg megváltoztatott gyógyászati gyakorlat révén a kipusztulásuk megakadályozható legyen. 

mint nagyragadozót, az ember mindig is ellenfélként, vetélytársként tartotta számon, s ahogy 

-

-

felhasználása s az emberrel való egyéb érdekütközések tömérdek tigrisáldozatot követeltek, s 

követelnek ma is. Nem csoda hát, hogy egykori elterjedési területén manapság, a vadvédelmi 

biztonságot az állományok számára.

-

Mondhatni, hogy jelenleg a vadorzók jelentik a legnagyobb veszélyt. Az elejtett állatok ma már 

-

-

esetekben emberre is hatásosnak bizonyul a „tigrisgyógyszer”, akkor minden bizonnyal placebo 

hatásról van szó, mikor a páciens annyira hisz a gyógyszerben, hogy pszichés alapon valóban job-

azaz tigrisbalzsam, melynek természetesen semmi köze nem volt a tigrishez, pusztán az állat 

-

hez. Jóformán alig volt olyan ember a világon, aki ne hitt volna a tigrisbalzsam csodálatos, sok-

a divatból, ma már csupán elvétve lehet látni a drogériákban, gyógyszertárakban.

-

-

annak nem kell félnie a gonosz szellemek okozta láztól. A karom is jó valamire: akinél ilyen van, 

az sohasem fog hirtelen megijedni. Egy-egy borda pedig minden bajtól megvédi tulajdonosát, 

ugyanis csalhatatlan talizmán!

Most már tényleg láthatjuk, hogy az emberiség jó egészségének kulcsa a tigrisgyógyszer! De 

a tréfás anekdotának ugyancsak szomorú a folytatása.

-

lágon megtalálhatjuk azokat az embereket, akik hajlamosak a miszticizmusra, a hókuszpókuszra, 

vagy pedig olyan betegségekkel küszködnek, amelyekre a modern gyógyászat nem tud hatékony 

-

-

lem természetesen a vadorzás és az ehhez kapcsolódó kereskedelem megszüntetése, a meg-
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-

többjük hajlandó a hagyományos, vadállatokból készült szereket felváltani a modern gyógyászat 

-

vasztott kuruzslószerekben. 

-

-

lan lámpázás. Mióta felfedeztük a tigrislábnyomot, nem nagyon kószál egyikünk sem egyedül a 

-

roppanás jelzi, hogy valami azért mozog ott benn. 

-

-

Egy közelebbi, magányos faóriás lombozatában is mozog valami, tördeli a gallyakat, tépkedi 

teremtmény lehet. 

-

-

15

-

szárnysuhogás valahol fenn a magasban – ennyi az egész, aztán találgathatjuk, vajon mi is lehetett.

korhadó fatörzset azért érdemes alaposabban megvizsgálni: ha más nem, hát néhány kövér 

és az üvegbe tenni, az apraját meg a szippantóval szedjük össze. Ez az elmés jószág egy átlátszó 

 

-

ahol egy kis éter jóvoltából jobblétre szenderülnek. 

15 



81

A DZSUNGELDOKTOR

80

HANGAY GYÖRGY: TÚL A HORIZONTON

-

ágyban aludni, és nem egy vizes deszkán guggolva, hanem asztal mellett étkezni! No nem mintha 

-

szemben, és nehezen állnak át Edi „hullámhosszára”, nem nagyon értik a humorát. Edi szerint a 

és elküldjük bevásárolni. 

-

vessem. Valahol a ház mögött van egy sufnija, ott tartja a szerszámait meg ki tudja, mit még. 

-

képes megcsalni a gazdáját, de aztán nem tudom megállni, hogy orgazdaként meg ne vegyem 

van szó! Egy dollárt…

-

nem nagyon van az ágyakon, hacsak a beteg rokonai nem hoznak. Általában azok ott is tanyáznak 

-

-

fúrta a páciens koponyáját. Aztán a szomszédos kórterem egyik üres ágyában ébredt fel. Utólag 

-

letét vesztette, látszólag élet-halál között lebegett, amikor behozták a kórházba. A golyó nem 

-
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súlyosabb sérülést az agyán keresztülhatoló golyótól – azt csak Allah tudná megmondani.

nyakán és mellén. A szerencsétlent otthon ápolgatták, kuruzsolták hónapokig, és ezalatt az égett 

Évek múltak el, mire Edi tudomást szerzett a dologról, és felajánlotta a családnak, hogy megpró-

-

tozták, a beteg felépült, és amikor találkoztunk vele, alig látszott rajta, hogy min ment keresztül. 

Az operációk itt minden teketória nélkül zajlanak. A betegek egy kis váróteremben várakoz-

gyakran porrá tört antibiotikum-tablettákat szór a sebbe, ami roppant hatásos, szerinte jobb, 

-

Itt nincs drága felszerelés, hatalmas gyógyszertár, de még szakképzett személyzet sincs, csak 

egy mindenre elszánt, céltudatosan és bátran dolgozó orvos: Edi. 

Most már értem, miért vásárolt barkácseszközöket a kórház számára. Amikor a drága, Né-

-

-

-

Meg is mutatja a berácsozott kórtermet, ahol már szép számmal várakoznak a betegek.

régen áttért a mohamedán hitre. Nem hiszem, hogy túlságosan vallásos lenne, nem is tapasztal-

juk, hogy betartja a napi ötszöri imát és a vele járó mosakodást, már csak azért sem, mert erre 

-

-

-

-

teljes mosollyal üdvözli, mindenki meg akarja érinteni, s a köpenye szélét megcsókolni. Fantasz-

-

 

„rohamkocsit”, és szaladnak, hogy üdvözölhessék.


