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Amerikai atipikus szállók...

Egyebek közt kutyaházban alhatnak az 
Egyesült Államokban azok, akiknek 
unalmas a hagyományos szálloda. A ku-

tyaház „cseppet” sem kutyaól, egyrészt, mert 
sokszorta nagyobb, másrészt mert szó szerint 
kutyaház, mármint kutya alakú épület. Akár a 
trójai faló mintájára is készülhetett volna. Az 
ebhotel Idaho államban van, Cottonwood 
városában, „fajtáját” tekintve beagle, azaz va-
dászkopó, de a vendégek rendelhetnek kis 
„fakutyát” kedvenc ebfajtájukról mintázva. A 
kézi faragású szobrok a hotel tulajdonosainak 
művei, akik mellékesen képzőművészek.

Atipikus a tipi motel is az amerikai vendég-
szállások sorában. Wigwamokról van szó, az 
arizonai Holbrookban hajthatja álomra fejét 
bennük igazi indián környezetben a vendég. 
Összesen 15 sátorból – mondhatni „indián 
jurtából” – áll a moteltábor. Ami megkülön-
bözteti a hajdani bennszülött hajlékoktól, az a 
franciaágy, a tévé, a légkondicionálás. Telefon 
ugyanakkor nincs a wigwamokban, de a füstje-
les távközlést nem tiltják a motel üzemeltetői.

Aki hajdani börtönben szeret lenni – 
legalább pár napig – anélkül, hogy valóban 
börtönben lenne, annak a bostoni Liberty 

Hotelben a helye. Ezt a szállodát börtönnek 
építették még 1851-ben. Azóta sokat javult 
mind a koszt, mind a kvártély: luxushotel lett 
az intézményből. Hajdani rabsétáltató udva-
ra ma pompázatos virágoskert.

Silóból átalakított szálloda is működik az 
Egyesült Államokban. Az ohiói Akronban 
kell keresni, könnyű észrevenni a hatalmas ga-
bonatárolót. A silómotelben lift is van, nem 
létrákon kell fel-le mászni, amúgy minden 
kényelmi berendezéssel ellátták.

Ötcsillagos barlang szintén akad az 
amerikai vendéglátóiparban. Új-Mexikó-
ban, Farmington közelében van az a bar-
langszálló, amelyet egy sziklafalba vájtak. 
Plafonja 23 méter vastag, a bejárati nyílás 
pedig 80 méter magasan van a La Plata fo-
lyó felett. A barlang nyugati tájolású, naple-
mente-kedvelőknek ideális a szálloda. Ami 
a kényelmet illeti, nem kőkorszaki: kőlapra 
vetett állati prémek helyett baldachinos 
ágy, szakóca és kőkés helyett tökéletesen 
felszerelt konyha, jéghideg vízesés helyett 
forró fürdő várja a vendégeket – jegyezte 
meg a Yahoo amerikai hírportál hotelkü-
lönlegességi körképében.
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Helyenként napközben is felhős, tartósan 
ködös területek lesznek. Csapadék nem várha-
tó. Többnyire gyenge marad a légmozgás, front 
nincs, de a szennyezettebbé váló levegőben gya-
koribbá válhatnak a légzőszervi megbetegedé-
sekkel kapcsolatos panaszok.
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A gazdátlan ebek ellepték a fővárost, a sö-
tétebb részeken éjszaka nem tanácsos egyedül 
járni, a főváros lakosain hatványozottan tört 
ki a kutyafóbia. A városiak amúgy is hajla-
mosak betegesen rettegni mindenféle mozgó 
szőrös valamitől, láttam, amint ismerősöm a 
hisztéria határán menekült át az útszéli ár-
kon a csordából békésen ballagó tehenek elől. 
A falusi ember nem fél, az megszokta az ál-
latok közelségét, a veszélyesebbjétől egészséges 
módon tart, óvatos, de nem esik kétségbe tőlük. 
A fővárosban egyesek csak filmen láttak álla-
tot, sokan meg vannak győződve arról, hogy a 
kutyák életének egyetlen nagy vágya, hogy jól 
körbeharapdáljanak embereket. Szóval eb van 
elég, mert szaporodnak a szemétdombokon, 
más kérdés, ki öntötte oda a mocskot, mert 
nem a kutyák, az tuti. A fővárosi politika né-
hány nagyágyúja pedig önjelölt mentőangyal-
ként irtó hadjáratot hirdetett ellenük. Nem 

azért, mert személy szerint hajkurászták őket 
az ebek, az urak rendszerint szép nagy, puha 
autókkal gurigáznak a munkából (bocs, a hi-
vatalból) hazáig. Sokkal inkább azért, mert a 
több millió kutyafóbiás lakossal tele városban 
jó sok szavazatot hozhat a támadó agyarak 
okozta probléma „végleges” megoldása. Ki kell 
nyírni az egészet, oszt kész! Feltehetően súlyos 
politikai tőkét kovácsolnak a témából, és ha 
vannak, akiket a gonosz és vérengző, udemerés 
magyaroktól való félelem repített a polcra, hát 
ezután lesznek olyanok, akiket a kóbor kutyák-
kal vívott hősi küzdelemért kerülnek majd fel. 
A gazdátlan állatok gondja reális gond, azzal 
is tisztában vagyok, azonnali megoldást sürget 
a helyzet. Máshol azonban sikerült civilizált, 
humánus módon megoldani. Nem jószántából 
lesz kóbor az állat, felelőtlen kutyát pedig még 
egyet sem láttam. Felelőtlen „országmegváltó” 
politikust azonban annál többet…

Kutyavilág Bukarestben 
           villanás n Hompoth Loránd
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