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Volt k6t fogadalmam: az eg5rik, hogy eI akarok
jutni Kub5,ba, amig meg Fidel Castro aktiv.
LS,tnom kell, hoggr 6lnek az emberek az orszdglS,sa
a^latt. A m5,sik, hogy ha eljutok oda, ott kell lennem
a Santiago de Cuba-i karnevdlon.

l\ T., is gondoltam, hogy szerencs€nk volt, a kalauzunk. Megtehet-
I \l hosy mennyire deugygondolom,hogy te, mert mes magyarI I nem lesz egysze- inkribb az elhatdrozd- turista rajtunk kivnl

rii a fogadalmat meg- sunk volt el6g er6s. Egy nem is volt akkor Kubd-
tartani, de 2006-ban ott €16 magyar idegen- ban, akit kisdrnie kellett
sikeriilt. Mondhatndm, vezet6 volt mindvdgig volna.
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Latin karnevdl. A foga-
lomr6l - taldn kissd igaz-
sagPlanul - mindigmin-
denkinek a brazilok, Rio
ugrik be el6szrir. Bdr
€rthetd okokb6l j6val
szegenyesebb, de Ku-
bdban is az ev legna-
gyobb esemdny€nek
szdmit a Santiago de
Cuba-i karnevdl, aminek



a gydkerei a 17. sz|za-
dig nyulnak vissza. Iden
jrilius 26-dtol tartott az
egyhetes buli, amin en
nyolc dve lehettem ott.

A karnevdl nem csak
a szokdsos felvonulds-
rol szol. Az a krizponti
eleme, de oda nem jut
el mindenki, amit6l fiig-
getlentil a hetet min-

denki vegigmulada. A
szdlloddbol elindulva
tehdt hiimpdlyg6, buli-
zo tdmegen dt tetttik
meg a vdrost dtszel6,
esti sdtdnkat.

Az drusoknill hami-
sitatlan nyolcvanas
6vekbeli lengyelpiac-
6rz6siink volt, persze
lengyelek ndlki.il. Min-

dent lehetett kapni, de
semmit sem ldttunk,
amirril azt gondoltuk,
hogy brirmi haszndt ve-
hetndnk. A ldnyom, aki
nem elte meg itthon a
Iengyelpiac-korszakot,
sokdig nem tudott meg-
szolalni az dlmenytril.

A krivetkez6 reszen
etelt, italt drultak. Egy

.0dura6s

femasztalon egy egesz
stilt malac pihent, mel-
lette a levdrgott husda-
rabokb6l keszitett szend-
vicsek sorakoztak a meg
mindig tribb mint 40
fokban, Idegenvezetrink
mindannyiunknak vett
egyet. Meglepridt{ink:
frnom volt, de azdrt kci-
zrilttik vele, hogy abbdl
a mildn6i spagettib6l
nem kdriink, amit mri-
anyag pohilrban tdlaltak,
jol megszdrva sajttal.

VidilntIarh vah lnfi rilh ttfi h
Szomjtsrig ellen nydron,
buliban a legjobb a srir.
Volt tribb fajta - pdnz-
tdrcavastagsdghoz mer-
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ten. A trimegnek egy
fdm tartdlykocsib6l
hatalmas miianyag
brid<inrjkbe engedtek a
felmelegedett srirt. Aki-
nek meg nem volt
elegge melege, az vehe-
tett rumot is, anyaSi
lehet6segeihez mdrten
2,3 vagy 7 eveset. Az
utcdn ennel id6sebbet
nem drultak. A folya-
ddkbeviteln€l kell meg-
emlitenem, hogy biir a
mobilv€c€k el6tt trimritt
sorok dlltak, viszonylag
tisztdk voltak.
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A karnevdlon sok a
gyerek is, nekik is kell
a szorakozds. Am kala-
tntnk azzal a feltetel-
lel vitt el benntinket a
,,viddmparkho2", hogy
megigdrjiik: bdrmit
letunk, bdrmi tdrtenik,
senki sem iil fel sehova.
Hamar rdjrittiink, miefi.

Kivert benniinket a
verit€k, amint ldttuk,
hogy egy apa a kisfid-

val beiil az 6ridskerek-
be - ami minden volt,
csak 6rids meg kerek
nem -, 6s rdjuk zdrjdk
kivrilr6l a riicsot. (A biz-
tonsdg mindenek el6tt!)
A tdkolmdny pedig sem-
milyen mddon nem volt
a talajhoz riigzitve, igy
mozges kiizben a tal-
pazata olykor 10-15
centire is elhagyta a
frildet. A gyerekek arcdn

azonban mindeniitt
merhetetlen boldogsdg
iilt, akkor is, amikor a
ndgykerekii Cubana
repiil6gdpen,,sziigul-
dozhattak".

A karnevdl felvonu-
l6teriilete kovetkezett.
Az utca egyik oldaldn
tiltek azok az odaad6
pdrttagok, akik juta-
lomk€nt kaptrik a lehe-
t6s€get, hogy n€z6k6nt
rdszt vehessenek ingyen.
A mdsik, fizet6s oldal
a turistiikd volt. F6leg
olaszokat kell €rteniink



alattuk; 6k akkoriban
el6szeretettel,,szrilltdk
meg" Santiago de Cubdt
a nydri szezonban. Leg-
inkdbb apa-fia pdroso-
kat ldttunk, akiknek
helyi Linyok foglaltrik
a jd helyeket mdr ddlutin
n6gy 6ta. Nagy volt a
kontraszt: az elytdrsak-
nak mrianyag poharak-

ban vittdk az ingyensrirt,
ezer, az oldalon Havan-
na Club-os ruhriban csi-
nos pincdrn6k szolgiil-
tak fel rumot, tiveges
srirt, rdntott csirket, si.ilt
burgonydt.

ItJrma jnlmarsffimit
A felvonuldst az id6sek
kezdtdk regi ruhiikba

ciltcizve. Gydny6rii,
szines jelmezeket ldt-
tunk, valami megis
furcsa volt. El6szdr nem
tudtam, hogy mi. Kes6bb,
amikor a tdncol6 h<il-
gyek szoknydikat fel-
felhuztdk, rdjdttem. Az
meg csak hagyjdn, hogy
ktiltinbtiz6 szinii es
hosszusdgu nadrdgot

.$r!lltafi$

viseltek a szoknya alatt,
de mindenki olyan cip6t
hordott, amilyen volt
neki: fehdr szanddlt,
fekete lapos sarkut,
tiibben valamilyen
sportcip6t. Ket id6sebb
htilgy kdvetkezett legye-
z6vel a kez6ben. Amikor
krizelebb 6rtek, ldtszott:
legyez6jtik kartonb6l
van kivdgva, 6s csak a
kiils6 oldaldra ragasz-
tottak mindenfdle diszi-
tdst, a bels6 csupasz
maradt.

Fenyk€pezeshez,
videozdshoz engeddlyt
kellett viisdrolni, 6n
megvettem mindkett6t.
Igy lejiihettem az emel-
vdnytinkr6l, 6s beme-

Uj ftikiinyvek:

Nemzetkdzi 6s
belfiildi vastti jegy

1 0-60% ked\rezm6nnyel!

Bipail610gI, szill6sloghlis,
kiiF 6s tciliildl utszisol,

uirmn6r{s, ulasilzlmilir,
ralutav6lcl. {lad6s
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hettem a felvonul6k ktiz6. Ott
megertettem: mindaz, ami fur-
csdnak, esetleg kinosnak tiint,
nem szdmit. Ami szdmit, az a
zene €s a tdlnc. Jcittek srilcok
titdtt-kopott dobokkal, s akiknek
mar az sem jutott, azok vala-
milyen r6gi kocsikbol szarmaz6
f€mhengereket iit<ittek, de olYan
hangulatot, olyan zenet terem-
tettek, amit addig elkepzelni sem
tudtam. Majd iskolds ld,nYok
k<ivetkeztek salsdval. Igen, ott
ez a f6 tdnc, igy mdr kisgyerek-
korban elkezdik 6ket fejleszteni,
hogy a vdriikbe iv6djon a ritmus
6s a zene. Olyan mozdulatokra
k€pesek ciszt<intisen, amiket az
eur6pai emberek hosszu €vek
tanuldsa sordn sem tudnak
elsajdtitani.

nh0i0D[0h
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Profi tdncosn6k k<ivetkeztek,
akik milr harisnydban leptek fel,
mutatva, hogy 6k eljutottak ana
szintre, ahol mdr ez is jdr. Per-
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sze nem felldpesenkent egY Pdr.
Ezf jol bizonyitotta a rengeteg
szakadds, sertilds, amit itt-ott
cerndval varrtak, hfztak tissze,
de volt, aki dtldtsz6 celluxot
haszndlt ragasztdsra.

A hangulat egyre jobb lett,
6s a vegenjdttek azok, akiknek
leginkdbb a veriikben volt a zene
6s a legnagyobb bulit csindltdk:
a transzvesztitdk 6s homosze-
xudlisok. 0kviseltek a Iegszebb
ruhdkat, az 6 mozgdsuk volt a

Iegjobb. Hatalmas €ljenzes es
6nekl€s, a kdzcinsdg tdnca mel-
Iett vonultak el. Utdnuk maradt
az rir es a felismerds, hogy
aztapra a karnevdrlnak vege.

Mdsnap reggel buszokkal
vitt€k az embereket a nagygyt-
lesre, ahol Fidel Castro megtar-
totta iinnepi besz€d€t. Mi a
szdlloddban, a t€ven nezttik.
Nem ertettfnk semmit bel6le,
de azt ereztiik, hogbr elszdntan,
buzditoan, magabiztosan beszdl.
A kdvetkez6 nap reggeldn jiitt
a hir: korhdzba szdllitottdk, es
helyettesit€s€vel megbizta 6ccs€t.
(A kdvetkez6 evekben aztdn
el6bb az dllami-, majd a pdrt-
tisztsdgeit adta iit Raulnak, €s
visszavonult a nagybeteg vez€r.)
Felesegem rdm nezett, 6s azt
kerdezte: honnan tudtad, hogy
most kell jiinnflnk?

K€p 6s sz<iveg:
Juhdsz Istvdn



A"cikk"eredeti"szövege,"amely"a"Magazinban"helyhiány"miatt"rövidítve"jelent"meg"
!
Santiago!de!Cuba!–!A!karnevál!
!
2014.!július!26.án!kezdődött!meg!Santiago!de!Cuba.ban!a!szokásos!egy!hétig!
tartó!karnevál.!Ez!a!hagyomány!egészen!a!XVII.!századig!nyúlik!vissza.!A!
karneválra!azonban!nem!idén!készült!fotókkal!és!leírással!emlékezünk!meg.!
Miért?!
!
Az!ok!nagyon!egyszerű.!Mindig!vágytam!Kubába!és!egyszer!hallottam!arról,!hogy!
a!legnagyobb!esemény!az!országban!a!Santiago!de!Cuba.i!karnevál.!Két!dolgot!
fogadtam!meg:!az!egyik,!hogy!amikor!Kubába!megyek,!akkor!ott!kell!lennem!ezen!
a!nagyszerű!eseményen,!a!másik!pedig,!hogy!látni!akarom!Kubát!még!addig,!
ameddig!Fidel!Castro!aktív.!Nem!lehet!tudni,!hogy!bármilyen!változás!az!államfői!
poszton!milyen!következményekkel!jár.!Nem!érdekelt,!hogy!rosszabb!vagy!jobb!
lesz!a!helyzet,!én!azt!szerettem!volna!még!látni,!ahogy!az!ő!irányítása!alatt!élnek!
az!emberek.!
!
Nem!is!gondoltam,!hogy!mennyire!nem!egyszerű!az!amit!megfogadtam.!Ekkor!
2006.ot!írtunk.!Mivel!a!karnevál!nyáron,!július!végén!–!augusztus!elején!kerül!
megrendezésre,!ezért!ebben!az!időszakban!kevés!magyar!vállalkozik!arra,!hogy!
odamenjen!a!rettentő!hőség!ellenére!is.!Nincs!charter!járat,!a!menetrendszerinti!
járat!pedig!.!ahogy!lenni!szokott!.!nem!igazán!olcsó.!Mondhatnám,!hogy!
szerencsénk!volt,!de!úgy!gondolom,!hogy!inkább!az!elhatározásunk!volt!elég!
erős.!Egy!ott!élő!magyar!idegenvezető!várt,!aki!mindenhová!elkísért!bennünket.!
Ezt!azért!tehette,!mert!nem!volt!más!magyar!rajtunk!kívül!Kubában,!akikkel!
foglakoznia!kellett!volna,!illetve!mint!kiderült!még!ő!sem!járt!Santiago!de!Cuba.
ban!a!karneválon!előtte.!
!
A!karnevál!nemcsak!a!szokásos!felvonulásról!szól.!Igen,!az!a!központi!elem,!de!
oda!nem!jut!be!mindenki.!!Ezt!a!hetet!azonban!mindenki!élvezi!és!végigmulatja.!
Esti!sétánkat!a!szállodából!elindulva!gyalog,!keresztül!a!várost!átszelő,!
hömpölygő,!mulató!tömegen!át!tettük!meg.!!
!
Ahogy!ez!lenni!szokott,!először!az!árusokhoz!jutottunk!el.!Természetesen!igazi,!
hamisítatlan!80.as!évekbeli!lengyel!piac!érzésünk!volt,!persze!lengyelek!nélkül.!
Mindent!lehetett!kapni,!de!semmit!nem!láttunk,!amiről!azt!gondolnánk,!hogy!
bármilyen!haszna!is!lehetne.!Talán!a!gyerekeknek!a!műanyag!játékok!okozhattak!
örömet.!Az!persze!más!kérdés,!hogy!a!lányom,!aki!nem!élte!meg!itthon!ezt!a!
korszakot,!órákig!megszólalni!sem!tudott!attól,!amit!látott.!!
!
A!következő!területen!enni!és!innivalókat!árultak.!Mindkettőre!szükség!van!az!
egész!napos!mulatozáshoz.!Azon!nem!is!igazán!csodálkoztunk,!hogy!egy!
fémasztalra!fel!van!téve!egy!egész!sült!malac,!s!mellé!a!levágott!darabokból!egész!
sor!szendvics!volt!készítve.!Az,!hogy!még!így!este!felé!is!több!mint!40!fok!volt,!
láthatóan!senkit!nem!zavart.!Az!idegenvezetőnket!sem,!aki!meglepetésünkre!vett!
mindannyiónknak!egy.egy!szendvicset.!Persze,!amikor!beleharaptunk,!akkor!
meglepődtünk!a!finom!ízén.!Mindettől!függetlenül!közöltük!vele,!hogy!meg!se!
próbáljon!venni!nekünk!a!milánói!spagettiből,!amit!igen!gusztusosan!egy!



műanyag!pohárban!tálaltak,!jól!megszórva!sajttal!a!tetejét.!A!szomjúság!ellen!a!
legjobb!a!sör.!Van!több!fajta,!kinek!milyen!vastag!!pénztárcája!van.!A!tömegnek!
egy!fémből!készült!tartálykocsiból!engedték!a!felmelegedett!sört!hatalmas!
műanyag!bödönökbe.!Akinek!nem!volt!eléggé!melege,!az!még!vehetett!egy!kis!
Havanna!Club!rumot.!Pénztárcától!függően!2,!3!vagy!7!éveset.!Az!utcán!ennél!
idősebbet!nem!árultak.!S!ha!már!a!folyadék!beviteléről!beszélünk,!akkor!meg!kell!
említenem!a!mobil!illemhelyeket,!amelyek!előtt!bár!tömött!sorok!sorakoztak,!de!
az!eddig!látottakhoz!képest!viszonylag!kulturáltak!voltak.!
!
Sok!gyerek!is!jön!karneválra,!s!az!ő!szórakozásukat!is!meg!kell!oldani.!Mégis!az!
idegenvezetőnk!azzal!a!feltétellel!vitt!el!bennünket!a!„vidámpark”.hoz,!hogy!
előre!meg!kellett!nekünk!is!és!a!lányomnak!is!ígérnünk,!hogy!bármit!is!látunk,!
bármi!is!történik,!sem!mi,!sem!a!gyerek!nem!ülünk!fel!egyetlen!játékra!sem.!Elég!
hamar!beláttuk,!hogy!igaza!volt.!!
!
Már!az!meglepett!bennünket,!hogy!mikor!az!apuka!a!kisfiával!beült!az!
óriáskerékbe!(ami!minden!volt!csak!óriás!nem,!na!meg!kerék!sem),!akkor!rájuk!
zárták!kívülről!a!rácsot.!A!biztonság!mindenekelőtt...!Amikor!viszont!jobban!
megnéztük!a!tákolmányt,!kiderült,!hogy!semmilyen!mértékben!nincs!a!talajhoz!
rögzítve!és!mozgás!közben!a!talpazat!néha!10.15cm.re!elhagyja!a!földet.!Ekkor!
kivert!bennünket!a!veríték.!Mindettől!függetlenül!nem!lehetett!nem!észrevenni!a!
gyerekek!arcán!a!mérhetetlen!boldogságot.!Főleg!a!kicsikén,!akik!a!négykerekű!
Cubana!repülőgépen!„száguldoztak”.!!Valószínűleg!nem!túl!gyakran!van!ebben!a!
„luxusban”!részük.!
!
A!következő!rész,!már!a!karnevál!felvonuló!területe!volt.!Az!utca!egyik!oldalán!
ültek!a!párthoz!tartozó,!hű!elvtársak,!akiknek!a!karnevál!ingyenes!volt,!mert!
jutalomként!kapták.!A!másik!oldal!a!turistáké.!Itt!nem!kubai!turistákat!kell!
értenünk,!hanem!főleg!olaszokat,!akik!minden!évben!megszállták!Santiago!de!
Cuba.t!a!nyári!szezonban.!Főleg!apa!és!fia!párosításokat!láttunk!akiknek!helyi!
lányok!foglalták!a!jó!helyeket!már!délután!négy!óta.!Ez!a!szakasz!természetesen!
fizetős!volt.!Nagy!volt!a!kontraszt:!az!utca!másik!oldalán!műanyag!poharakban!
vitték!az!ingyen!sört!al!elvtársaknak,!míg!ezen!az!oldalon!Havanna!Club.os!
ruházatban!csinos!pincérnők!szolgáltak!fel!rumot,!üveges!sört,!rántott!csirkét,!
sült!burgonyát.!Beszéltük!is,!hogy!vajon!a!másik!oldalon!mit!gondolnak!az!ott!
ülők...!
!
Elkezdődött!a!karnevál.!A!felvonulást!az!idősek!kezdték!korabeli!ruhákba!
öltözve.!Azt!kell!mondjam,!hogy!gyönyörű,!színes!jelmezeket!láttunk,!valami!
mégis!furcsa!volt.!Először!nem!tudtam!megfogalmazni,!hogy!mi.!Később!amikor!
táncoló!hölgyek!szoknyáikat!!fel.fel!húzták,!értettem!meg,!hogy!mi!a!furcsaság!
oka.!Az!még!csak!hagyján,!hogy!különböző!színű!és!hosszúságú!nadrágot!viseltek!
a!szoknya!alatt,!de!mindenki!különböző!cipőt!viselt,!kinek!milyen!volt:!fehér!női!
szandált,!fekete!női!cipőt,!fekete!lapos!sarkú!zárt!cipőt!vagy!többen!valamilyen!
sport!cipőt.!Két!idősebb!hölgy!következett!legyezővel!a!kezükben.!Messziről!
nagyon!jól!néztek!ki,!de!amikor!a!legyezőt!közelről!megpillantottuk!nem!tudtuk,!
hogy!nevessünk!vagy!sírjunk.!Az!egy!dolog,!hogy!kartonból!volt!kivágva!és!a!
külső!oldalára!felragasztottak!rá!mindenféle!díszítést,!de!a!belső!oldala!már!
csupasz!maradt,!s!lehetett!látni,!ahogy!a!legyező!szárát!a!kartonhoz!rögzítették.!



!
Kiderült,!hogy!fényképezéshez!és!videózáshoz!engedélyt!kell!vásárolni.!Mivel!én!
megvettem!mindkettőt,!így!jogot!szereztem!arra,!hogy!az!emelvényünkről!
lejöjjek!és!a!felvonulók!közé!bemenjek,!hogy!onnan!tudjak!fotózni,!videózni.!
Amikor!feltüntek!a!táncosok,!ennek!nagyon!tudtam!örülni.!Ott!megértettem,!
hogy!mindaz,!ami!furcsának!tűnt,!az!nem!számít.!Ami!számít!az!a!zene,!a!
szórakozás!és!a!mulatás.!Így!volt!ez!azok!között!is,!akik!jöttek!és!csinálták!a!
hangulatot!és!azok!között!is,!akikre!„csak”!ráragadt.!Megjelentek!a!srácok!ütött.
kopott!dobokkal,!s!akiknek!már!az!sem!jutott,!azok!valamilyen!régi!kocsiból!
származó!fém!hengereket!ütöttek,!s!mindezzel!olyan!hangulatot,!olyan!zenét!
teremtettek,!amit!addig!elképzelni!sem!tudtam.!Majd!iskolás!lányok!következtek.!
Salsa.val.!Igen,!ott!ez!a!fő!tánc,!s!már!kisgyerekkorban!elkezdik!őket!fejleszteni,!
hogy!a!vérükbe!ivódjon!a!ritmus!és!a!zene.!Olyan!mozdulatokra!képesek!
ösztönösen,!amelyeket!az!európai!emberek!hosszú!évek!tanulása!során!sem!
tudnak!elsajítítani.!!
!
Profi!táncosnők!következtek,!akik!már!harisnyában!léptek!fel,!mutatva,!hogy!ők!
már!eljutottak!arra!szintre,!ahol!már!ez!is!jár.!Na!persze!nem!egy.egy!pár!
fellépésenként.!Ezt!jól!mutatta!a!rengeteg!szakadás,!sérülés!a!harisnyákon,!
amelyeket!néha!cérnával!összevarrva,!összehúzva!tettek!ismét!alkalmassá!a!
használatra,!de!előfordult,!hogy!átlátszó!cellux!szalaggal!ragasztották!őket!össze.!
!
A!hangulat!egyre!jobb!lett.!A!végén!megjöttek!azok,!akiknek!leginkább!a!
vérükben!volt!a!zene!és!a!legnagyobb!hangulatot!csinálták.!Ők!volt!a!
transzvesztíták!és!a!homoszexuális!emberek.!Ők!viselték!a!legszebb!ruhákat,!az!ő!
mozgásuk!volt!a!legjobb.!Hatalmas!éljenzés!és!éneklés,!valamint!a!közönség!
táncolása!mellett!vonultak!el.!Utánuk!csak!egy!űr!maradt!és!a!felismerés,!hogy!
aznapra!a!karnevál!befejeződött.!!
!
A!történet!végére!pedig!csak!annyit,!hogy!másnap!reggel!buszokkal!vitték!az!
embereket!a!nagygyűlésre,!ahol!Fidel!Castro!megtarotta!ünnepi!beszédét.!Mi!
nem!mentünk,!a!szállodában!TV.n!keresztül!néztük,!hallgattuk.!Bár!nem!
értettünk!semmit,!de!azt!éreztük,!hogy!elszántan,!búzdítóan,!magabiztosan!
beszél!az!emberekhez.!A!következő!nap!reggel!jött!a!hír,!hogy!kórházba!
szállították!és!ezért!a!helyettesítésével!megbízta!Rault,!az!öccsét.!A!feleségem!
rámnézett!és!csak!annyit!kérdezett:!honnan!tudtad,!hogy!most!kell!jönnünk?!
!


