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ÚTI TIPP

ANGKOK, ESTE FÉL NYOLC. Az északkeleti vá-
rosrész egyik mellékutcájában egy láthatósági
mellényt viselő motoros taxi hirtelen fékez, és

odagurul egy karácsonyfaizzókkal teleaggatott, pál-
malevéllel fedett standhoz, majd a pilóta lehúz egy fe-
lest. Aztán továbbrobog. A fából összerakott pulton
négy üvegedény, oldalukon thai nyelvű felirattal,
bennük sötétpiros lében gyógynövények áznak. 

Hamarosan egy idős úr érkezik két, erősen smin-
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egy másik enyhíti a derékfájást, egy harmadik
elűzi az álmatlanságot, valamelyik pedig a kóros
soványság vagy köhögés ellen jó, s – nem utolsó-
sorban – a legtöbb közülük egyben afrodiziákum
is. Sokan csak a szegény ember Viagrájának neve-
zik az italt.

Trópusi ország lévén, Thaiföld nagyjából ti-
zenötezer különböző növényfaj hazája, melyek
közül mintegy ötszáz gyógyhatású. Ezek évszá-
zadok óta komoly szerepet kapnak a népi orvos-
lásban. A különböző rügyeket, növényi szárakat,
fakérgeket és gyökereket alkoholban áztatják,
mert rájöttek, hogy az több szempontból prakti-
kusabb a víznél: jobb oldószer, fokozza a vér-
áramlást, és az emberek is szívesebben fogyasztják.
A legtöbb családnak megvan a saját receptje, és
mint Magyarországon a kisüstijére, itt is min-
denki nagyon büszke a keverékére. Az apáról fiúra

MAJDNEM MINDENRE JÓ
A jobb keverékek 25-30 különbözô gyógynövényt is
tartalmazhatnak

MINDEN KIS UTCÁBAN
A standok száma Bangkokban elérheti az ezret (balra)

NAPI 2-3 POHÁRKÁVAL AJÁNLOTT
Megnyugtat és ellazít egy kemény nap után (jobbra)

A fűszeres-édeskés ízű, torokmeleg italt thai
gyógynövényes whiskyként emlegeti a szakiroda-
lom. Az elnevezés talán félrevezető lehet, de jobb
híján így terjedt el a helyi nyelven yaa dongként is-
mert szeszes ital a külföldiek körében. Hiszen nem
is whiskyről van itt szó, hanem cukornádból vagy
melaszból erjesztett töményről, amit megannyi,
titkos növényi összetevővel ágyasítanak, és fele-
senként 10 bahtért (75 forint) árulnak városszerte.

tán ott a Power Horse, ami a tüdőt tisztítja, de de-
rékfájásra is kiváló. És ne feledkezzünk meg a Stand
up Never Die fantázianevűről, aminek hatására a
hálószobában művelhetünk csodákat…
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kelt, fiatal hölgy társaságában, akik ránézésre nem
csak masszírozást vállalnak. Rábök az egyik edényre,
s már érkezik is a feles, ami mellé jeges, gyógynövény -
főzettel ízesített víz és néhány szelet félig érett mangó
jár. Azokat cukros-csilis-sós keverékbe mártogatják. 
A szertartás rövid, a férfi vételez még egy üveggel,
majd a csoport gyorsan továbbáll. 

A napnyugta után nyitó standoknál összejönnek a
helyiek, hogy legurítsanak néhány pohárkával.
Nem csak azért, mert kikapcsol és ellazít, hanem
mert sokak szerint gyógyítóerő is tulajdonítható az
italnak. A különböző keverékek nemcsak a vérke-
ringést javítják, de egyesek szerint írként szolgál-
nak számos kórra is. Van olyan, mely megerősít,

szálló titkos összetevők listáját pedig még hosszas
ismeretség után is lehetetlen megszerezni.

Számos keverék létezik. A Tiger kimondottan
nőknek való, javítja az étvágyat, és megszépíti a
bőrt. Hasonlóképpen a Lady Crying on the Bed, ami
a menstruációs fájdalmakat enyhíti. Férfiaknak
való a King Kobra, ami tetőtől talpig megerősít. Az-



Kerekes István (1977) tanár, szabadúszó
foto  gráfus. 2012-ben a Nemzetközi 
Fo tó mű vész Szövetség (FIAP) által
adományozott minősítések közül
megkapta a FIAP Kiváló művésze 
leg magasabb, platina fokozatát. 
Főként szocio-, port ré-, valamint 
természetfotókat készít. Honlapcíme:
www.kerekesistvan.com

Kokas Anna (1986) tanulmányait
az ELTE BTK történelem szakán
végezte, az Atelier Európai Társada-
lomtudományok és Historiográfia
Tanszéken, európai tér- és várostör-
ténet szakirányon. Kutatási témái: a
városfejlődés a 19–20. században,
kerttörténet, gyermekkortörténet

Kundermann Balázs (1977) tanár,
túra ve zető, szabadúszó fotóriporter.
Utazás közben keresi az újat, az ér de -
ke set; idegen országok hétköznapjait
próbálja dokumentálni. Hosszú ideig
élt Bangkokban, angol nyelvet taní-
tott egy thai közép is ko lá ban, eközben
bebarangolta a környező országokat.
Honlapcíme: kundermann.hu

Máté Bence (1985) természetfotós,
témáit az állatvilágból meríti, első-
sorban madarakat fényképez. A leg -
ran gosabb nemzetközi díjak nyer te -
se, az Év természetfotósa világ pályá -
za ton 2010-ben ő lett a fődíjas. Több-
 szörös Eric Hosking-díjas. Hazai fotós
tevékenysége mellett egzotikus te rü -
le teken – például Közép- és Dél-Ame -
ri kában – is dolgozik

Miskolczy Zsuzsanna (1976) japán
és angol szakon végzett a Károli
Gáspár Református Egyetemen.
Három gyermekét neveli. A Japán
Oktatási Miniszté rium ösztöndíjával
egy évet töltött Okajamában

Tóth Barnabás (1977) filmrende-
ző, forgatókönyvíró, producer. 2001
óta forgat rövidebb riportokat, 
dokumentumfilmeket külföldi té-
vécsatornáknak. 2003-tól a Duna
Televízióban az Önkéntes Odüsszeia
c. műsor szerkesztő-műsorvezetője

Vojnits András (1941) zoológus, 
Afrika-kutató, a Magyar Földrajzi
Társaság Expedíciós Szakosztálya 
alapító elnöke. Gyerekkora óta járja
a Börzsönyt. A Duna-Ipoly Nemzeti
Park alapítását megelőző zoológiai 
állapotfelmérés koordinátora 

Czajlik Zoltán (1965) régész, az ELTE-
BTK Régészettudományi Intézete Térin-
formatikai Kutatólaboratóriumának
vezetője, tudományos főmunkatárs.
Európa i. e. 1. évezredének kutatásával
foglalkozik, szakterülete az őskori fém-
nyersanyag-forgalom kutatása és a
régészeti lelőhelykutatás. Ehhez kap-
csolódóan az utóbbi 15 évben közel 
650 órát (kb. 35 000 felvétel) légi fény -
ké pezett Magyarországon, Romá niában
és Szerbiában

Erhardt Ágoston (1980) nyolc éve
dolgozik a Duna Televíziónál sz-
erkesztő-riporterként, 2011 óta pedig
a Vallási Műsorok Szerkesztőségének
főszerkesztője. Számtalan portré 
és magazinműsor őrzi keze nyomát. 
A munkája a hobbija

Francsics László (1984) bár épí tész -
ként dolgozik, rendszeresen fog lal ko -
zik a fotográfia egy-egy te rü letével. A
csillagos ég meg örö kí tésének lehe tő -
sé gével 2003-ban találkozott, munkái
jelentős részét az amatőr csillagásztársai
segítségével 2009-ben épített fotótáv -
csővel készíti

H. Bedouin Áron (1976) az egyete-
mi évek után az üzleti életben dol-
gozott. Abból kiábrándulva a világot
járja, s fotózásból, írásból és online ta-
nácsadásból él

Kálló Péter (1978) a Metropol fo-
tóriportere, számos rangos díj nyer-
tese. Fotóblogja (kallopeter.hu)
2012-ben Goldenblog Awardot (a
Legjobb fotóblog – 1. hely) kapott,
majd – a Photoblog Awards 2012
keretében – bekerült a világ legjobb
20 fotóblogja közé

Karácsonyi Dávid (1981) geográ-
fus, szak te rü le te a terület- és település-
fej lesztés. Ked venc tájai a volt 
Szovjet unió ipar vi dékei. Doktori 
disszertációját Ukraj na vidékföldraj -
zából készítette. Az MTA Földrajz -
tu do má nyi Kuta tó inté ze tének mun -
ka társa
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1112 Budapest, Budaörsi út 45.
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1929—1933, felelôs szerkesztô:
Dr. Milleker Rezsô 

1934—1944, szerkesztôk:
Dr. Baktay Ervin és Dr. Kéz Andor

1999—2005, fôszerkesztô: Dr. Nemerkényi Antal

2005—2006, fôszerkesztô: Dr. Vojnits András 

2006-tól fôszerkesztô: Dr. Nagy Balázs

Szakosztályok:
Biztonságföldrajzi és Geopolitikai 
Szakosztály Expedíciós Szakosztály
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi 
Szakosztály Hegymászó Szakosztály
Oktatás-módszertani Szakosztály
Egészségföldrajzi Szakosztály
Természetföldrajzi Szakosztály
Térképészeti Szakosztály
Turizmusföldrajzi Szakosztály

Területi osztályok: 
Bakony–Balaton-vidéki Osztály (Veszprém)
Békéscsabai Osztály
Borsodi Osztály (Miskolc)
Debreceni Osztály
Dél-dunántúli Osztály (Pécs)
Duna-völgyi Osztály (Szekszárd)
Eger–Bükk-vidéki Osztály
Gyöngyös–Mátra-vidéki Osztály 
Kisalföldi Osztály (Gyõr)
Kiskunsági Osztály (Kecskemét)
Közép-dunántúli Osztály (Székesfehérvár)
Körös-vidéki Osztály (Békéscsaba)
Nyírségi Osztály (Nyíregyháza)
Nyugat-magyarországi Osztály (Szombathely)
Szegedi Osztály
Székelyföldi Osztály (Csíkszereda)
Tolna megyei Osztály (Dombovár)
Zalai Osztály (Nagykanizsa)

Az éggömböt tartó Atlasz a Magyar Földrajzi 
Társaság védjegyként bejegyzett jelképe

ALAPÍTVA: 1872

Schöll ludwigsburgi plébános így
ír 1793-ban: „Saját nyelvükön je-
niseknek hívják magukat. Azok
az emberek tartoznak közéjük,
akiknek sehol sincsen otthonuk,
akik sehol sem vernek gyökeret;
csavargók és kalandorok ők. Alap-
vetően a közösségük egyetlen, kü-
lönálló, zárt társadalmat alkot.
Amennyire különböznek a mes-
terségekben, amelyeket űznek,
annyira egységesek életformájuk-
ban, szokásaikban.” Ezekkel a sza-

vakkal emlékezetemben érkezem a Fekkerchilbire, a „Csavargók Ünnepére”,
amelyet a svájci Brienzi-tó partján rendeznek meg.

DUDDA ROLAND–BOTTLIK ZSOLT

CSAVARGÓK TALÁLKOZÓJA

Lapalapító (1929):
Dr. Milleker Rezsô

Az új sorozat 
újraindítói (1999):
Dr. Nemerkényi Antal
és Farkas Péter 

A börzsönyi szőlészetnek is először a filoxéra
tett be. Az 1890-es évekre nullára csökkent a
termelés. A csemegeszőlő-kereskedelemből
meggazdagodott, tőkeerős nagymarosi néme-
tek ugyan hamar hozzákezdtek az újratelepí-
téséhez, de a régi világ már nem tért vissza. Jött
azonban a málna. Nagy bevételt hozott. A jó-
lét jelei először a házak átépítésében mutat-
koztak meg. Eltűntek a vidék jellegzetes pa-
rasztportái, átalakult a falu képe. Ám az
elkövetkező években a nyaranta leszedett 50-60
vagon málna árából már máshol épültek a cso-
dálatos házak: Esztergomban, Balassagyarma-
ton, Budapesten. A gyerekeknek, unokáknak.

OKTÓBERI LAPSZÁMUNK TARTALMÁBÓL

SZULEJMÁN-KUTATÓCSOPORT

SZIGETVÁRI NYOMOZÁS
A nagy török hadjáratok első ál-
lomása gyakran Nagy Szulejmán
szigetvári nyughelye volt. Még a
legutolsó, 1683-as Bécs elleni tá-
madás során is négyezer lovassal
zarándokolt el ide és imádkozott a
sikerért a sereg fővezére, Kara
Musztafa. Az 1664. évi téli hadjá-
rata során a szigetvári védő déd-
unokája, Zrínyi Miklós foglalta
el, de az „aranyedényben” elteme-

tett belső szerveket sem engedte kiásni, mondván: „Nem a holtak, hanem az élők
ellen jöttünk.”




