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bár a tűrőképesség is elég nagynak tűnik a 
dolog gazdasági jelentőségének fényében. 
Luzernben közvélemény-kutatást kezdemé-
nyeznek ez ügyben. A mindent elárasztó 
idegenforgalom tipikus jelenségének szá-
mít, hogy az Instagramon és más online 
felületeken szép helyeket posztolnak, majd 
utána megrohamozzák azokat. Ez azon-
ban mindenekelőtt az egyéni turizmusból 
ered, ami jelentősen növekszik, és alig le-
het irányítani. Az incentív turizmust ezzel 
szemben, még nagy csoportok megjelenése 
esetén is, lehet befolyásolni. Legvégül, fel 
kell tenni magunknak a kérdést, hogy Svájc 
milyen turizmust szeretne – véli Stettler, 
a szakember: „Akarjuk-e ellenőrizni vagy 
korlátozni a bevándorlók számát? És ha 
igen, miképpen? Önként tegyük meg ezeket 
a lépéseket, vagy várjuk meg, amíg akkora 
lesz a társadalmi nyomás, hogy a politika 
lépni kényszerüljön?”

(Neue Zürcher Zeitung)

Monisha Rajesh

Nyolcvan vonattal a föld körül 
A „slow travel” mint modern  

repülőfüggőségünk ellenszere

Odacsoszogtam a fekhelyem végéhez, el-
húztam a függönyt és hunyorogtam, ahogy 
a kanadai nap elárasztotta a hálófülkét. A 
vonat a Sziklás-hegység szívében kanyargott 
egy kékeszöld tó szélén, az ezüstszínű vasúti 
kocsik elegánsan kígyóztak mögötte. A hó 
sávokban csillogott a hegytetőkön, a lejtőket 
borító fenyőerdők a víz széléig nyúltak, apró 
felhők tükröződtek a csöndes víztükörben. 
A pálya mellett rezgőnyár állt, levelei apró 
harangokként remegtek. Reggeli teámat két 
tenyerem közt tartva visszaültem, és azon tű-
nődtem, hogy mekkora utat tettem meg idáig.

Három hónappal ezelőtt indultam el 
London St. Pankras pályaudvaráról egy kül-
detés teljesítésének reményében: a világot 

akartam körbeutazni nyolcvan vonat segít-
ségével. Miután megdöbbenve hallottam azt 
a véleményt, hogy a vasúti romantika lassú 
halálra van ítélve, elhatároztam, hogy bebi-
zonyítom: a lassú utazásnak mindig is helye 
lesz szívünkben. Miközben megszállottjai 
lettünk a sebességnek, óránk figyelésének, a 
metróra rohanásnak, a nagy sebességű vona-
toknak, a gyorsabb internetnek és az instant 
kávénak, mégis hol van az az extra idő, amit 
megspórolunk? És mihez kezdünk vele? Ha 
a sebesség javít az életünkön, akkor mi-
ért érezzük napjainkat zsúfoltabbnak, hosz-
szabbnak és nehezebbnek, elménket pedig 
túlterheltnek és fáradtnak? Amióta elhagy-
tam Londont, és vonaton ülve beutaztam 
Európát, Oroszországot, Mongóliát, Kínát, 
Vietnámot, Thaiföldet, Szingapúrt, Malajziát 
és Japánt, az utazások szelídsége és lassú-
sága helyükre rázta a gondolataimat és a 
nyugalom állapotába ringatott. Elhagytam 
állásomat, otthonomat, vagyontárgyaimat, és 
ez lecsendesítette a fejemben a zajt.

Soha nem élveztem a repülést, az egész 
dolog zsúfoltsága és ridegsége rosszkedvet 
és rossz leheletet okoz, bedagad a lábunk 
és szanaszét áll tőle a hajunk. Idegenek 
közé ékelődve, mások térdét és könyökét 
lökdösve, magányosnak és elszigeteltnek 
érzem magam, a világ pedig alattunk nem 
több, mint egy felhőkkel időnként kitakart, 
éjszaka világító térkép. Fenn a levegőben 
állandósul a köztes állapot érzése, a vasúton 
pedig mindig ott vannak a falvak, városok, 
tengerek és állomások, amelyek gázlókö-
vekként bukkannak fel a célállomások kö-
zött. Ráadásul egyik közlekedési mód sem 
egyesíti úgy két kedvenc időtöltésemet, 
mint ez: a világban való utazgatást és az 
ágyban heverészést. Párnákra támaszkodva, 
kezemben egy csésze teával könyöklök az 
ablakban, és nézem az elsuhanó falvakat, 
kisebb-nagyobb városokat, államokat és or-
szágokat, abban a biztos tudatban, hogy 
megyek valamerre, miközben egyhelyben 
vagyok. Ha pedig megállok, hogy beszél-
gessek az útitársaimmal, lejátsszunk egy 
pókerpartit, olvassak egy kis Hemingwayt 
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vagy frissen sütött pad thait vacsorázzak, 
ettől nem leszek késésben, vonatunk pedig 
sebesen halad tovább.

A vonatok az utazót egészen egy város 
gyomráig viszik, lefejtik róla a rétegeket, 
és felfedik annak összes titkát: nem lehet 
elbújni egy kíváncsi utas pillantásától, aki 
az ablakból nézi, ahogy egy anya fésüli 
gyermeke haját, a diák fürdik egy virágzó fa 
alatt, a gém pedig ott ül csücsül egy bivaly 
hátán. A rákövetkező négy hónap alatt, amíg 
Amerikában, Észak-Koreában, Tibetben és 
Kazahsztánban vonatoztam, ráébredtem, 
hogy nincsenek igazi kezdetek vagy vé-
gek, határok vagy mezsgyék. Fekvőhelyem 
pokrócáról láttam a Jangce forrását, amely 
kanyargó ezüstcsíkként csillog éjszaka, vé-
gig a Tibeti fennsíkon, Észak-Koreában in-
tegettem a mezőkön haladó bicikliseknek, 
néztem, ahogy tomboló viharok zúgtak le 
Kazahsztán hegyein. Tavak szélesedtek ten-
gerré, hegyek emelkedtek, majd laposodtak 
el, sivatagok bukkantak elő és tűntek el. 
Mindenekfelett azonban az emberek azok, 
akiken egy utazás sikere áll vagy bukik. 
Ételt, történeteket és tanácsokat osztottam 
meg mindenkivel az egyetemi professzo-
roktól, a bolti eladóktól, nyugdíjasoktól és 
szökevényektől kezdve a nászutasokig, gaz-
dálkodókig, apácákig és szerzetesekig.

Amikor útnak indultam, vonatjaimnak a 
világ ilyen hatalmas részét körbefutó pá-
lyája miatt a hontalanság és köztes létállapot 
érzése gyötört. De ahogy nyolcvan vonattal, 
huszonhárom országgal és 72 000 kilométerrel 
később hazafelé utaztam, csodálatosabb módon 
érzékeltem a teret, mint valaha annakelőtte, 
tanúskodva arról a nagy igazságról, hogy kicsi 
a világ és minden szorosan összekapcsolódik. 
Bármennyire is megkedveltem azt, hogy az 
egyik országban elaludtam, és egy másikban éb-
redtem fel, a vonatozás legszínesebb tapasztalata 
az országokat összetartó zsanérokban és csukló-
pántokban rejlett: ez legbelül mélyen rejtőzött, e 
senkiföldje vidékek csontvelejében, ahol együtt 
kavarogtak a kultúrák, felcserélődtek a va-
luták, és összekeveredtek a nyelvek. Ezek a 
mások számára láthatatlan oázisok csakis a 

vonatozóknak vannak fenntartva, akik egy futó 
pillantást vethettek rájuk, miközben egyik hely-
ről a másik felé vitte őket a szerelvény.

Monisha Rajesh brit író és újságíró. 
Around the World in 80 Trains: A 45,000 
Mile Adventure (’Nyolcvan vonattal a föld 
körül: egy 45 000 mérföldes kaland’, 336 
oldal) című könyve 2019-ben jelent meg a 
Bloomsbury kiadó gondozásában.

(The Budapest Times)

Zanny Minton Beddoes

Üzbegisztán váratlan gazdasági refor-
mokba fogott – A kormány tisztviselői 

nem háborgathatják a kisvállalkozókat

Amikor messzi országok miniszterei nyu-
gati pénzügyi központokat járva gazdasági 
reformtervezeteiket harangozzák be, elő-
adásaik többnyire lehangoló módon előre 
megjósolhatók. Rendszerint sok szó esik a 
„költségvetési konszolidációról”, az infra-
struktúra fejlesztéséről és a bankrendszer 
eredményességéről. Ez azonban nem így 
van Dzsamsed Kucskarovnak, Üzbegisztán 
pénzügyminiszterének az esetében: arra a 
legbüszkébb, amit nem tesz a kormánya. 
Amióta 2016-ban Shavkat Mirziyoyev kö-
vette Iszlam Karimovot az elnöki székben, 
szerinte a legfontosabb változás egy a kot-
nyeles kormányzati tisztviselőket távoltar-
tó hároméves moratórium a vállalkozások 
felügyeletében. A kormány alig tehetne na-
gyobb szívességet Üzbegisztán üzletembere-
inek, mint hogy félreáll útjukból, és engedi, 
hogy azok – a megtorlás félelme nélkül – 
végezzék dolgukat. Forradalmi gondolatnak 
számít ez egy olyan térségben, amely tele 
van állam uralta, bürokratikus, korrupcióval 
átszőtt gazdaságokkal. Karimov úr már ak-
kor Üzbegisztán élén állt, amikor az 1991-
ben kivált a Szovjetunióból. Megtartott 


