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A MÁGIKUS SZIGET 

Ami az utazási könyvekből kimaradt 
 
….. 
 
Pun időszak 
 
Kr. e. 654-ben föníciaiak, nevezhetjük őket karthágóiaknak is érkeztek Ibiza szigetére, és 
alapították meg Ibiza városát. Ők terjesztették ki katonai és kereskedelmi ellenőrzésüket 
Ibizán kívül még számos szigetre, valamint Spanyolország néhány államára. Ibiza már abban 
az időben nagy jelentőséggel bírt, hiszen a sólepárlók, halászat, bányászat, mezőgazdaság és a 
kerámia ipar is kezdett terjedni, valamint saját pénzverője is volt. Kikötői a tengeri 
kereskedelemnek biztosítottak ideális helyszínt. 
Az ókor legendás hajósai építkeztek itt, melyet ásatás során előkerült építkezési romok 
bizonyítanak (Sa Caleta). Ibizát temetkezési helynek (Puig de Molinos) is használták, 
idejöttek gyógyulni, és ha nem sikerült, akkor itt maradtak meghalni. Ideális helynek 
számított, hiszen nem éltek vadállatok, amelyek a sírokat megbontották volna. A IV. századra 
már 4-5000 lakosa volt a szigetnek. Tanit, a föníciaiak istennője számos ősi leleten 
megtalálható Ibizán. Utcát is neveztek el róla, a spirituálisan gondolkodók pedig a lakásukban 
Tanit-szobrokat is őriznek. 
A karthágóiak, a föníciai gyarmatosítók utódai pun nyelven beszéltek, a punok pedig a mai 
Tunézia területén éltek. Karthágó romjai is ott találhatóak. 
 

 
Föníciai romok 
 
 



A rómaiak 
 
A sziget népe Kr. e. 123-ban a rómaiak fennhatósága alá került. Miután a rómaiak 

elpusztították a karthágói birodalmat, azok gyarmatait is sajátjuknak tekintették, így volt ez a 
Baleári szigetekkel is. 

  
Via Romana a Dalt Vilából (Itt laktam utoljára) 
 
Ibizán van egy utca, amely Róma nevét viseli. A rómaiak hatszáz éve alatt a sziget lakói 

békében, jobblétben élhettek még a válság idején is.  
A sziget lakossága egy ideig független maradt, később azonban egy egyezség részeként a 

római birodalom részévé vált, és elvesztette autonómiáját. 
 
… 
 
Jelenleg olyan a sziget, mint a Föld kicsiben. Szinte minden nép képviselteti magát, és ezt 

nem a turistákra értem, hanem arra 130.000 lakosra, akik állandóan itt vannak.  
Dél-amerikai indiánok is szép számmal élnek itt, mégis legtöbb az arab, és a román. Úgy 

vélem, ez a három népcsoport az, akik leginkább benépesítik a szigetet, mert alig látni őket 
babakocsi, és kisgyerekek nélkül.  

 
A főváros, Ibiza 30.000 állandó lakossal a fiatalok egyik közkedvelt turisztikai célpontja a 

keleti parton, ahol a diszkókon kívül számos látnivaló található. Többek között a Dalt Vila, 
mely Ibiza történelmi városrésze. A dombtetőre épült vár körül számos ódon ház található a 
hegyoldalban. A Vara de Ray tér pedig a belváros szívében számos kulturális esemény 
színhelye.  

A nyugati parton pedig San Antonio városa a legfelkapottabb, mely a diszkók mellett 
naplementéiről, hangos kocsma negyedéről (West End), szökőkútjairól és a Kolumbusz tojása 
alkotásról híres. 

A keleti parton található Santa Eulalia már csendesebb, inkább családok által látogatottabb. 
Ez a harmadik legnagyobb város. A többi település már jóval kisebb, mind lélekszámban, 
mind pedig infrastruktúrában.  



Legtöbbet San Antonio és Ibiza városában éltem. Az első emlékem San Antonióhoz 
fűződik, hiszen 2008-ban ott töltöttem a vakációmat, és ezután hoztam meg életem egyik 
legnagyobb döntését, egy észak-magyarországi zsákfaluból Ibiza szigetére költöztem.  

Több legenda nyomába is eredtem. Legnagyobb hatással Es Vedra volt rám, mely egy 
mágnesességéről híres hatalmas szikla Ibizától dél-nyugatra. Olyannyira megbabonázott, 
hogy az első regényem is onnan indul.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es Vedra 
 

Misztikumok, legendák, különös történetek 
 
Több ezer évvel ezelőtt Ibiza, Es Vedra és Es Vedranell összefüggő területet alkottak, ma 

azonban már különálló kis szigetek Ibizától dél-nyugatra.  
Számos legenda kötődik Es Vedrához, mely már háromezer évvel ezelőtt is spirituális 

helynek számított.  
Ez a hatalmas szikla mindössze nyolcvan méterrel alacsonyabb, mint Ibiza legmagasabb 

dombja a Sa Talaia (475 méter). Az útikönyvek is varázsló-szigetekként említik Es Vedrát és 
Es Vedranellt. 
Olyan erős itt a mágnesesség, mint az egyiptomi piramisoknál, Stonehengenél vagy a Húsvét 
szigeteken. Hivatalosan is megmérték, és bolygónkon a harmadik helyet foglalja el az Es 
Vedra ennek tekintetében. Megbolondulnak itt a műszerek, de még a galambok sem tudnak 
tájékozódni a közelében. 

A sziget része egy titokzatos energia háromszögnek, amit los Triángulos del Silencio, azaz 
a Csend háromszögének neveznek. A legismertebb ilyen háromszög, a Bermuda háromszög, 
ahol sok eltűnést regisztráltak, ám ehhez a háromszöghöz is fűződnek történetek, legendák 
eltűnt személyekről, tárgyakról. 
… 



          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vara de Rey szobra a róla elnevezett téren Ibiza központjában 
 
 

 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Kolumbusz tojása alkotás San Antonio központjában 
 
 
 



…. 

Buli sziget 
 

A legnagyobb diszkó, a Privilege tízezer embert képes befogadni, nagyjából hasonló 
távolságra van Ibizától és San Antoniotól. Nem sokkal messzebb található tőle az Amnesia, 
mely habpartijairól is ismert. Ibizán található még a Space, valamint a Pachá. Utóbbiba 
általában a legdrágább a jegy. San Antonioban találhatók az Eden és a Paradis diszkók.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az Eden és Paradis diszkók 
 

… 

A NYUGALOM SZIGETE 
 
A két nyüzsgő városon kívül sok olyan hely van a szigeten, ahová érdemes elmenni, ahol a 

nyugalom, a vidéki idill van inkább jelen. Itt is létezik az előszezon, ilyenkor idősebbek 
jönnek a szigetre, akik valószínűleg már nyugdíjasok, mindig csoportosan láttam őket, akár a 
buszokon, akár a kikötőben, hajókirándulásokra várva.  

Márciusban még nem igazán lehet fürödni a tengerben, ám ha több napig süt a nap, 
néhányan már akkor is bemerészkednek. Sok olyan rész van a szigeten, amelyeket nem 
nagyon említenek az útikönyvek sem. Mint minden országban, a vidék szépsége, csendje, 
nyugalma itt is megtalálható. Csodásak a tengerpartok, vannak homokosak és sziklásak. Ha 
homokos, akkor azt playanak, a sziklásakat pedig calanak nevezik. 

A leghíresebb fürdőhelyek a Playa de Bossa, Playa de Figueretes, Talamanca, Cala Bassa 
stb. Utóbbinak van homokos és sziklás része is. 2008-ban jártam ott, amikor megérkezünk, 
bokáig süllyedünk a homokba, néhány méterrel odébb pedig már tüskés sziklákon kellett 
közlekedni, melyek között csodás öblök hívogattak. Az, hogy kinek melyik partszakasz és 
strand tetszik, mindenki maga dönti el, ha már kipróbálta. Gondolom attól is függ, hogy kinek 
merre van a szállása, és ha nem akar sokat utazni, akkor a közelben fog elmenni. Néhány 
helyről egy külön fejezetben számolok be képekkel illusztrálva. 



Változatos növényvilág 
 
Néhány történet: 

Ismét egy világpolgár akadt az utamba 
 
Életem során mindig felnéztem azokra az életművész emberekre, akik sok országban éltek, 

több nemzetiségű felmenőktől származnak, de mégsem vallják magukat egyik nemzethez 
tartózónak sem. Ők az igazi hontalanok, több nyelvet beszélnek, megélnek a jég hátán is, 
igazi túlélők, pedig nincs egy vagy több diplomájuk, sok esetben még szakmájuk se, mégis 
többet lehet tőlük tanulni, mint a sok diplomásoktól. Mikor találkoztam vele, meg sem 
lepődtem, amikor sokévi tapasztalattal a háta mögött, amelyeket a világ minden pontján 
szerzett, olyan dolgokat mondott el, amiket én több könyvből olvastam eddig össze, illetve 
kemény önismereti tanulás során értettem meg. Hihetetlenül pontosan látja azokat az 
összefüggéseket, amelyeket sajnos sokan egész életük alatt sem fognak megérteni. 
Találkoztam ilyennel az USA-ban, Svájcban, és persze Magyarországon is, aki világlátott, 
hiszen sok országban élt. Ezek az emberek tudnak igazán élni, ők valóban tudják, mi a 
szabadság, nem függnek semmitől. Ha nincs munkájuk, akkor is talpon maradnak. Vajon 
nekem is ilyen szintre kell eljutnom? Bizony van még mit tanulni!  

Ez az úr, bár román és német szülőktől származik, kilenc nyelven beszél folyékonyan, 
köztük magyarul is. Kértem, hogy adjon már tanácsot, hogy nekem miért megy ilyen nehezen 
a nyelvtanulás. Szemrebbenés nélkül mondta, hogy a magyaroknak a legnehezebb, mert a 
magyar nyelv különbözik a többitől. Míg a többiben a szavak hasonlítanak, addig magyarul az 
teljesen másképp van. Akinek nem adatott meg egy kis nyelvérzék, és aki képtelen magolni, 
mint én is, annak még nehezebb. Sajnos interjúra nem vállalkozott. 

 
 



Szerelem - az örök téma 
 
Nem tudok kibújni a bőrömből, valamiért szeretem figyelni az embereket, és szoktam 

elemezni is őket, újabban pedig történeteket találok ki róluk. Így született már néhány írásom 
a szigeten élőkről különböző témákban. 

Ma az üzletben jó nagy volt a tömeg, és többféle nemzetiség képviseltette magát. Sorban 
kellett állnom a zöldséges mérlegnél, a kenyeresnél, a sörös polcoknál, hogy hozzá férjek 
ahhoz, amihez akartam, és persze jó kis sor kígyózott szombat lévén a pénztárnál is.  

Már írtam egy magyar párról, akik válaszra sem méltattak, s ahol a hölgy fele annyi idős 
lehetett, mint a férfi. Mögöttem állt most is egy hasonló pár, és magyarul szidtak szokás 
szerint mindent, merthogy milyen drága. Pedig el kell nekik is fogadni, hogy ez egy drága 
sziget. Most véletlenül se nyitottam ki a számat, ne tudják, hogy magyar vagyok, valószínűleg 
ez a kecses díva is keresztülnézett volna rajtam, a párja pedig szégyenkezett volna, mint a 
tavalyi esetnél. 

Ami azonban igazán felkeltette a figyelmemet, az egy arab pár volt. A nő valószínűleg 
nemrég került a szigetre, mert a párja mutatta neki, hogyan kell kezelni a zöldséget mérő 
mérleget. A nő feltűnően szép volt. Hosszú fekete köpeny volt rajta, a fején egy kendő, 
mezítelen lábán egy fekete, hegyes orrú papucs kandikált ki a ruha alól. Úgy tűnt, hogy a ruha 
alatt nincsen rajta semmi, mert a köpeny teljesen ráfeszült. Vibrált a fiatalok között a levegő, 
nem is tudom másként leírni. Mikor lemérték a cukkinit, a nő a szemem láttára a férfi 
fenekére tette a kezét, és hozzásimult. A férfi szégyenkezve fordult felém, ha nem látom, nem 
hiszem el, de szó szerint belepirult ebbe a helyzetbe. Vajon arab földön is meg merték volna 
ezt tenni? Nem hiszem. Ezen a szigeten azonban mindenki elengedi magát.  

Láttam már arabokat tökrészegen, úgy, hogy menni sem tudtak, láttam már őket kábítószer 
hatása alatt, és az ő számláikra írható több bűncselekmény is a szigeten. Tiltja a vallásuk a 
szeszes italt, a nők nyilvános megjelenését. Ezt már egyre kevésbé tartják be. S megfigyelhető 
a nők kivetkőzése, ahogyan szinte hónapról hónapra térnek át az európai szokásokra, 
viseletre. Több volt osztálytársamról már nem is gondolnám, hogy arab, ha nem tudnám, hogy 
mikor az iskolát kezdtük, még kendőben, ruhában voltak. Most pedig egy kis topp és farmer, 
kézben egy laptop, a hajuk befestve, s kétszer annyi a smink némelyiken, mint egy angolon.  

A szerelem valóban nem ismer határokat. Én is mindent feladtam érte. Annyira vágytam 
arra, hogy szeressek, és engem szeressenek. Igaz, most már betöltöttem az ötvenet, ez 
azonban nem jelenti azt, fel kellene adni bármit is. Sok minden kimaradt az életemből, ez sem 
volt véletlen, most élek meg sok mindent, talán most jött el az ideje. A szerelem sok 
mindenen valóban átsegít. 

A város is kicsi és a sofőrök is bolondok 
 
Mit jelent ez? Az ember néha azt mondja, hogy peches napja van, vagy ma jobb sem lett 

volna felkelni - ezt most megéltem. Nem írom le a történéseket, mert akkor ezeknek adnék 
energiát és még jobban bevonzanám az ilyen helyzeteket.  

A tanulságát azonban érdemes elemezni. Régebben azt szoktam mondani, hogy ezeket 
most biztos el kellett szenvedni valamiért. Rendben van, elfogadom ezt a tézist, az ember 
azonban egy idő után azt gondolja, hogy már elég volt. Most úgy fogom fel, mint mindig, 
hogy ezután jó időszak következik, még ha a tegnapi napom az ördögé is volt.  

Azért annyit leírok, hogy egy budapesti dugó semmi ahhoz képest, amit aznap átéltem 
Ibiza belvárosában. Egész nap esett az eső, és egy kilencszáz méteres szakaszt két óra alatt 
tettem meg. Egy piros lámpánál csak hét autó volt előttem, mégsem tudtunk mozdulni, ötször 
is piros lett, mire megindult a sor. Ez még nem volt elég, ugyanis a dugók közepette még 
parkolót sem találtam az egész városban, fizetőset sem. A körforgalmakban olyan káosz 
uralkodott, hogy ilyet még nem láttam, számos szabálytalanságot követtek el, szerencse, hogy 



néhány koccanáson kívül nem történt baleset. Öt óra autóban ülés után már szinte remegtem, 
és parkolni is képtelen voltam, mivel a kisvárosban újra és újra futottam a köröket, hogy 
találjak parkolót, és más helyeken is alakultak ki további kisebb dugók. 

Azt írtam az egyik könyvemben, hogy a szülők azzal mutatják ki a figyelmüket a gyerekük 
iránt, ha kocsival hozzák-viszik őket. Ez akkor egy kétezer-kétszáz lelkes falu iskolájáról 
szólt.  

Itt egy harminckétezer fős város egyik iskolája előtt megálló szülők okozzák a dugókat, 
ami nem messze van a lakásunktól. Az utca mindkét oldalán leparkolnak az autóikkal, és 
várják a gyerekeket. Minden lehetséges és lehetetlennek tűnő helyen megállnak - főként 
szabálytalanul, megakasztva a forgalmat mind a két irányban. Ez a város nem nagy. A szülők 
képesek a szomszéd utcából is kocsival jönni a gyerekért, aki már tinédzser. A gyerekek pedig 
nem mozdulnak, ott álnak az iskola kapujában, a zebrákon, nehogy a még mozdulni tudó autó 
legalább tovább tudna menni egy másik irányba. Ha nem élem ezt meg, el sem hiszem. Azt 
megtapasztaltam, milyen bolondul vezetnek itt, ám ez most tetőzött. Tegnap azt mondtam, 
hogy hiába kaptam vissza az autómat, lehet, hogy mégis inkább busszal járok.  

Azt gondoltam, hogy ha elmegy a turisták hada, ami szeptember lévén, még most is magas, 
csökken a forgalom. Tévedtem, az iskolaszezon miatt még rosszabb a közlekedés. Tegnap 
délután két órától kezdve este kilenc után is nagyon nehéz volt a városban közlekedni és 
parkolni. 

Annyit még az itteni sofőrökről, hogy a parkolás közben nem okoz nekik gondot, hogy elöl 
és hátul is nekimenjenek a többi autónak. Ép autó nem is nagyon található a szigeten. Az 
aszfalt minősége sem a legjobb. Ha esik az eső, a gumik éppúgy csúsznak, mint amikor 
Magyarországon jeges az út. 

 
Eivissa Medieval  

 
Középkori fesztivál 2012 május 

 
Mór hatás alatt 

 
Többezres embertömeg lepte el a várat, az óvárost az Eivissa Medieval idejére. A kis 

zegzugos utcák mellett régi használati tárgyak voltak kiállítva és sok kézműves és egyéb árus 
kínálta a portékáját. 

 
Több bejárata is van, mi a lakásunkhoz közel lévőn mentünk be, és a képen látható 

főbejáraton jöttünk ki.  
Most leginkább a mórok sátrai között bolyongtuk. A sok finomság, számos csecsebecse, a 

turbános férfiak és az eredeti viseletbe öltözött nők forgatagában úgy éreztük magunkat, 
mintha valóban a középkorban lettünk volna. A többi rész is ezt sugallta, de most maradok a 
móroknál.  

 
A szigeten ma is sok arab él, többségük Marokkóból származik. 
Persze nincs jó hírük, de itt élnek a szigeten, együtt velünk, s azokban az időkben, amikor a 

mórok voltak uralmon, virágzott a gazdasági élet és a kultúra is a szigeten, akárcsak a 
szárazföldön. De megdöntötték az uralmukat és a katalánok követték őket. 

 



 
 
A Dalt Vila főbejárata 

Viva España 
2010. 07. 12. 

 
2010 júliusában a foci VB lázában égett a sziget, ami általános, de hogy Spanyolország 

döntőt játsszon, ilyen még nem volt. Még a négybe, de talán a nyolc közé sem jutottak eddig. 
A focirajongásáról híres népcsoport kitett magáért. Dudaszó, mindenféle hangot kibocsátó 
eszközök, kiabálások, maskarák voltak már délutántól. Este pedig egy hatalmas kivetítő köré 
gyűltek a vár alatti színpad körül, ahol néhány nappal korábban még a harmonikás műsorát 
néztük. Egy gombostűt se lehetett volna leejteni. Babakocsis anyák, idősek, rendőrök, 
polgárőrök, helybeliek, turisták tomboltak már arra is, amikor valami jó megmozdulás volt. 
Amikor pedig végre megszületett a VB győzelmet jelentő gól, borultak a székek, a városban 
mindenhonnan üdvrivalgás, petárdák zaja hallatszott. Egymás nyakába borultak. Jó volt 
szemlélni, élőben érezni ezt a hangulatot, kicsit már rosszul is éreztük magunkat, mert nem 
vettünk részt ebben a nagy örömben, aztán csak tapsoltunk, nehogy azt higgyék, hogy holland 
drukkerek vagyunk. A meccs végén tűzijáték fényei pattogtak az égen a sziget számos 
pontján, és boldogan egymásba kapaszkodott emberek énekeltek az utcákon zászlókat 
lengetve. 

A színpadtól nem messze hatalmas dobok, eszközök sorát pakolták le, ahol már gyakorolt 
is egy csoport. A jó felépítésű fiatalok most zenéltek, pár napja még a capoeira 
bemutatójukról írtam. 

Éjjel nem is aludtunk, mert ez egész éjszaka tartott, hiába csuktuk be az ablakot, olyan 
volt, mintha mindenki a mi ablakunk alatt dudált, dobolt vagy énekelt volna. Hajnal felé 
sikerült elaludni, ám nyolc órakor már zenés ébresztő ugrasztott ki az ágyból. A ház előtti 
utcán egy hangos bemondó üvöltötte harsogó zene közepette Spanyolország győzelmét egy 
autóról. 



A VB döntő időpontjában egy másik nagy rendezvény is zajlott a szigeten. David Bisbal 
tartotta koncertjét. Sokan akartak mind a kettőn jelen lenni. Az énekes talán az egyik 
leghíresebb spanyol popsztár. Hírnevét az Operación Triunfo (a Megasztár spanyol változata) 
2001-es változatának köszönheti. Habár csupán a második helyen végzett Rosa mögött, mégis 
ő a leghíresebb az akkori gárdából. Eddig három albuma és huszonöt kislemeze jelent meg. 
Az ő nevét még Dél-Amerikában is jól ismerik. Biztosan sokan választották a koncertet, és 
gondolom, hogy felvételről nézik meg a meccset. 

Az tény, hogy amíg 48 évig falun éltem, csak akkor volt valami rendezvény, ha én 
szerveztem. Most aztán nem szűkölködöm. Lehetett válogatni a programok között, hiszen itt 
laktam a főváros belvárosának a szívében, közel mindenhez. Az ablakból is ráláttam a 
színpadra. Azt is jó volt megélni, hogy nem én szervezem, hanem csak nézője vagyok 
mindennek. Nem enyém a felelősség, nem kell izgulnom, hogy hogyan sikerül valami, nem 
tartom a szemem rendfenntartókon, stb. Itt mindenki tudja a dolgát. Persze van előnye a 
belvárosi lakásnak, de van hátránya is. Most ezt kellett megtapasztalnom. 

Az az igazság, hogy ha valaki azt mondta volna nekem öt évvel ezelőtt, hogy én, 50 éves 
koromra egy spanyol szigeten fogok foci VB-t nézni egy kivetítőn, hát biztosan kinevettem 
volna. Az élet nagy játékmester, ám ha nem hozok meg bizonyos döntéseket, akkor most nem 
írhatnék ezekről az eseményekről sem. 

 

Playa de Figueretes 

 
Ibiza elővárosában lévő partszakasz több részre tagolva is alkalmas strandolásra, néhány 

kisebb öböl sziklával körülölelt, így gyakori ott a kisgyerekek előfordulása is. A víz sokszor 
nem a legtisztább, de ettől függetlenül nagyon sokat látogatják. A part mellett kiépített sétány 
és szállodák, éttermek sora várja a látogatókat. Két és féléves fővárosi létem alatt ezt a 
strandot látogattam a legtöbbet, ebbe a kis öbölbe jártam úszni a délelőtti órákban, ameddig 
még nem lepték el teljesen a turisták. 

 


