
FORESTIER-LEITNER ANNA 

U g a n d a i út i jegyzet 

Leszállt az éj, amikor az East African Airlines egyik gépével elindul
tam. Rendeltetési helyem: Entebbe. Homokszínű egyenruhájukban, kacé
ran a fejük búbjára biggyesztett, párducbőrrel szegélyezett berettjükben 
az afrikai légikisasszonyok elragadók. A tudnivalókat angol és szuahéli 
nyelven közlik. Legalábbis így mondták nekem. Mivel elutazásom előtt 
lelkiismeretesen tájékozódtam, tudom, hogy Kelet-Afrikában ez a lingua 
franca, vagyis a köznapi érintkezés nyelve. 

Nem „az egész lakott világot mindenfajta erszény számára hozzáfér
hetővé tevő" nemzetközi turistautazásról van szó. Egy nemzetközi összejö
vetelen kellett részt vennem, amely a r ra törekszik, hogy segítséget nyújt
son „a fejlődésben levő országok"-nak abban, hogy problémáikat a saját 
szükségleteikhez szabott nevelési rendszer segítségével oldják meg. Merő 
önhittség elindulni egy országba, melyet először látunk életünkben, ha 
minden fegyverzetünk csupán a vaskos dokumentumkötetekben nyilvá
nosságra hozott statisztikai adatok, továbbá az ország földrajzáról, lakó
iról, nemzeti jövedelméről, erőforrásairól és fejlesztési terveiről bizonyos 
fogalmat nyújtó kevés utánaolvasás. A kihívás ösztönöz, és a kaland is 
sokkal izgatóbb, ha nem elégszünk meg a puszta szemlélődéssel, hanem 
megpróbáljuk véghez is vinni feladatunkat, bármilyen nehéz. Elaludni 
nem tudok, és a fejemnél levő parányi lámpa fényénél átlapozom iratcso
móimat. A közbeeső leszállások valótlanoknak tűnnek. A repülőterek 
várótermei nagyon hasonlítanak egymáshoz, és semmi sem jelzi — kivéve, 
ha ezt a pilóta be nem jelenti —, hogy Rómából Athénbe és Athénból 
Nairobiba megyünk. Az ég koromsötét, és semmi sem zavar az olvasásban. 

Hirtelen az ég megélénkül. Reggel hat óra van, és egy gyorsan 
mozgó absztrakt kép elragad az olvasástól. Az ég olyan lesz, mint az 
olvadó fém, a színek élnek, mozognak. Fekete alapon vörös csíkok jelennek 
meg, majd narancsszínbe mennek át, azután rózsaszínbe, szétterülnek, és 
nagy sötét tömböket nyelnek el, amelyek szétszakadoznak, és tört csíkok
ként a rózsaszínű tengerbe merülnek. Végül cintányérként előtör a nap, 
elmossa a színeket, sugarai egyre ragyogóbban verődnek vissza, s meg
világítják az égbolt finom szürkéjét, majd fokozatosan győzedelmeskedő 
kékjét. 

Amikor a repülőgép leszáll az entebbei repülőtérre, a nap megvilá
gítja az egész vidéket. A gépkocsi Entebbéből virágos úton visz Kampa-
lába. Felismerem a Cassia sárga fürtjeit, de sok más fa is teregeti színes 
lombozatát. A gépkocsivezető tudtomra adja, hogy a rózsaszínű, virágba
borult fát ping pouynak hívják, a másikat tabifontelának. Legalább ennyit 
megértek, noha nem ismerem az egyenlítői flórát és a bennszülött nyelvet. 
Asszonyok haladnak el mellet tünk csípőjük körül ráncokba fogott kön
tösben. Az emprimé vásznak remek színárnyalatokban játszanak. Feltartott 
fejük, karcsú testük egyensúlyban tartja tarka-barka fejkendőikön nyugvó 
terhüket. Gyermekeiket széles szövetpántlikával hátukra kötve hordják. 



A dombok kezdetben összeszűkítik a látóhatárt, de nemsokára az útkanya-
rulatokban előtűnik, majd ismét eltűnik a Viktória-tó. Könnyű harmat 
tompítja a csillogó színeket. Hatalmas indiai templom ötlik szemünkbe. 
Ékesen, bonyolult rajzú csipkézett faragványaival gigantikus gépalkat
részre emlékeztet, melynek fehérsége és aranyozása akarva, nem akarva 
a kissé émelyítő Chantilly-krémben fuldokló süteményt juttatja eszünkbe. 

* 
» 

Amikor a szállodába érkezünk, reggel nyolc óra van. Egy gyors 
zuhany, és utána munkára fel. Szerencsére kisurranhatunk az értekezlet 
termeiből, hogy meglátogassuk az iskolákat. 

Sok indiai tanít itt, eredetileg ugyanis az iskolák az ázsiaiaké voltak, 
később váltak soknemzetiségűvé. Kissé megrekedve a hagyományos peda
gógiában, a tanárok arra hajlanak, hogy a tanítást leegyszerűsítsék diktá-
lássá, ezt aztán a tanulók lejegyzik és megtanulják. Az iskolák színvonala 
különböző, mindenféle szélsőség megtalálható. Az európai — nagy többsé
gükben angol — tanárok szemmel láthatóan erősen ragaszkodnak az 
országhoz, és rendkívül komoly kezdeményezéseik vannak, olyanok, 
amelyeket akár „a fejlett Európa" is utánozhatna. Ilyen például az iskolai 
gazdaság az egyik középiskolában, ahol a tanulók tagjai az „Ifjú Farmerek 
Klubjá"-nak. Igen nagy terület áll rendelkezésükre, sőt egy kis erdő is, 
s mellette különféle fűfélékkel kísérleteznek, hogy följavítsák az állatte
nyésztéshez szükséges legelőt. Összehasonlító kísérleteket végeznek a 
különféle tejelő tehénfajtákkal: van helyi fajta, igen megtermett, de 
gyenge tejelő, vannak honi fajtákkal keresztezett külföldiek, sőt tiszta 
jersey vagy frieslandi fajtájúak is. Az eredmények meglepőek: ezek a 
tehenek napi 24 liter tejet adnak. Sikerült kiirtani a kullancsot, amely a 
legutóbbi időkig lehetetlenné tet te a nagyon érzékeny európai szarvas
marhák tenyésztését. Zöldségeskerteket és gabonatáblákat látok — itt egy 
kukoricatábla, amott banán- és burgonyaföldek. Az ólakat rendben tar t 
ják, szépen fejlett disznókat lehet látni. Ha majd egyszer felismerik az 
egész Fekete-Afrika alapvető közélelmezési problémáját, a proteinek 
hiányát a hagyományos étrendben és ennek következményét, a kwashior-
kórt, ezt a proteinhiány miatt ijesztően gyakori betegséget (nagymértékben 
ennek tulajdonítható a magas csecsemőhalandóság), ha majd rájönnek, 
milyen vonatkozásban kell meggyőzni az afrikai parasztot arról, hogy 
megváltoztassa mélyen begyökerezett módszereit, az ilyen iskolai gazda
ságok — láttam belőlük többet is — a jövő ígéretét hordozzák. S azt 
hihetné valaki, hogy a látogató a vidék varázsa alá került, és a lírai lelke
sedés foglyává vált. Ám a valóság sokkal egyszerűbb, és nem engedi 
elaludni a józan észt. Az iskolai gazdaságok — bár egyik-másik csupán 
szerény kertecske — hozzásegíthetik Ugandát két nagy problémájának 
megoldásához. Az egyik az ifjúság jövője. Az ifjak, noha mind paraszt-
származásúak, elözönlik az iskolákat, és ezekben — hiszen többségükben 
hagyományos iskolák — olyan oktatásban részesülnek, amely nem 
képesít semmiféle gyakorlati mesterségre. A többnyire nagyon szegény 
szülők óriási áldozatának aggasztó munkanélküliség lesz az eredménye. 
Ugyanis ezek az ifjak a nagy-britanniai Cambridge híres vizsgáztató 
bizottságától hitelesített „diplomájuk" birtokában magukat a nemzet elit
jének tekintik, és nem akarnak többé visszatérni a földhöz. Minthogy sem-



miféle mesterségük nincsen, csak va
lamilyen kistisztviselői állásban re
ménykedhetnek. A fővárosba tódul
nak abban a többnyire szükségképpen 
meghiúsuló, mintsem megvalósuló re 
ményben, hogy állást kapnak vala
milyen közigazgatási irodában. Ho
gyan tudna ez a kis állam — terüle
tileg nem kicsiny ugyan, mert Ugan
da 243 410 km 2 - t foglal el, de lakosai
nak számát tekintve bizony az: a leg
utóbbi becslések szerint alig lakja 8 
millió lélek — igen, hogy tudna ez az 
állam annyi tisztviselőt alkalmazni? 

Kampala városa szemlátomást 
növekedik. 1959-ben lakóinak száma 
47 ezer, 1968-ban 260 ezer. Hogyan 
találjanak munkalehetőséget ezek a 
fiatalok? Az ipar gyengén fejlett: van 
néhány élelmiszergyár, néhány gya
potfonoda, rézbánya, egy nagy vízi 
erőmű, továbbá kis cement- és az
besztgyárak. Kétségtelen, sokat re 
mélhetnek a wolfram-, berillium- és 
az ón-lelőhelyek felfedezésétől, min
denekelőtt pedig az idegenforgalom 
bővülésétől. Mindez azonban nem 

változtat a tényeken: az ország nemzeti jövedelmének 63 százaléka m e 
zőgazdaságból, halászatból és erdőgazdálkodásból származik. 

Térjünk vissza az iskolai gazdaságokra. Az az ifjú, aki mindennapi 
tanulmányai során felfedezi, hogy a mezőgazdaság és az állattenyésztés 
nem csupán érdekes, gondolatébresztő foglalatoskodás lehet, hanem jöve
delmező foglalkozássá is válhat, sokkal jövedelmezőbbé, mint a jól ismert 
családi kis parasztgazdaság, az ilyen ifjú a vakációk alatt a falu önkéntes 
propagandistája lesz. Élvezni fogja, hogy értékesítheti és kipróbálhatja 
egészen friss tudományát. Rá jobban hallgatnak, mint az ENSZ Élelmezési 
és Mezőgazdasági Szervezetének vagy magának a földművelésügyi minisz
tériumnak valamelyik szakemberére, feltéve, ha ez kimenne falura. Mivel 
az ifjú odavaló, az egész falu és következésképpen az egész törzs iránt 
ugyanolyan érdeklődést tanúsít, mint amilyent az atyai gazdasággal szem
ben. Mi több, számára a földművelés és az állattenyésztés többé nem 
megvetett foglalkozás, a tudatlan szegények mestersége. Hivatástudata 
felébredhet, és ahelyett, hogy beérné az olyan nehezen megvalósítható, 
és lényegében távlattalan ábrándozással egy irodakukaci állásról, a fiatal 
fiú vagy leány a középiskola elvégzése után mezőgazdasági technikumban 
folytatja tanulmányait, vagy egyszerűen visszatérhet a saját törzsébe, és 
művelheti a családi gazdaságot. 



Kétségtelen, egy kis biztatásra szüksége lesz. Ám ebben a szép ország
ban föld bőven van, és csodálatosan termékeny, nagybirtok pedig nincs, 
és európai ültetvényes sem. Ami fájdalmasan hiányzik, az a pénz. Az 
ugandai paraszt rendszerint önfenntartó gazdálkodást folytat, és mond
hatni semmit sem vásárol. Ha egy fiatalember szakítani akar a megköve
sedett hagyományokkal, és ésszerű módszerekkel óhajt kísérletezni, szert 
kell tennie egy kis tőkére, hogy a legszükségesebb felszerelést beszerez
hesse, s műtrágyát és egy-két tenyészállatot vásárolhasson. Ám alig van 
állami intézmény, amely segítségére jöhetne. Találkoztam egy 16 éves 
fiúval, aki kérdezés nélkül elmondotta, hogy többre becsüli a falut, mint 
a várost, szereti a földművelést, de arra kényszerül, hogy Kampalában 
keressen munkát, mert hiányzik a támogatás, és nincs lehetősége, hogy 
hosszú lejáratú kölcsön formájában fedezni tudja a felszerelés nélkülöz
hetetlen költségeit. 

* 

Az élet azonban nem áll egy helyben, előre halad — annyi bizonyos, 
hogy nagyon lassan, de a jelek már mutatkoznak. Az egyik iskola elég 
régóta kísérleteket folytat az élelmezési rendszer tanulmányozására. A 
gazdaság sokféle hüvelyest termeszt, baromfit tenyészt, tojást termel; a 
konyhát fiatal lányok látják el. Összehasonlító megfigyeléseket tesznek az 
étrendről, a csibékről, de a tanulókról is, és arra a megállapításra jutnak, 
hogy utóbbiak jobban fejlődnek, ha lemondanak a kizárólag lisztfélékre 
alapozott hagyományos étrendről a hüvelyesek (bab, borsó), a tojás, a hal 
és a hús javára. Visszatérve falujukba ezek a lányok bemutatják új kuli
náris tudományukat a szülői háznál az ez alkalomra összegyűlt asszony
nép előtt. Az ugandai anyák nem különböznek európai testvéreiktől: gyer
mekeiket életben akarják tartani és jó egészségben felnevelni. Remélni 
lehet, hogy ezek a jelentéktelennek látszó kísérletek a kovász szerepét 
töltik be. 

A dolognak azonban árnyoldala is van, ez pedig az, hogy nincs bizto
sítva a folytonosság. Az ilyenfajta kísérletek idegen tanárok próbálkozásai, 
akik szerződéses alapon vagy a technikai segélyprogram keretében érkez
nek az országba. Az első vagy a második év végeztével gyakran el is 
távoznak. Vajon a tervnek lesz-e folytatása, miután a kísérlet kezdemé
nyezője eltávozott? 

* 

Most veszem észre, hogy nem készítettem semmiféle bevezetőt, mintha 
szükségképpen feltételezném, hogy a Korunk minden olvasója tökéletesen 
tudja, hol is van Uganda, és miféle ország ez. Az egyenlítőn fekszik és 
teljesen szárazföldi ország, a tengerre egyáltalán nincs kijárata. Területé
nek csaknem egynegyedét víz borítja: Kelet-Afrika híres nagy tavai 
(Entebbe, ahol a repülőtér van, a Viktória-tó partján fekszik; ez a világ 
második legnagyobb tava; a Nílus Murchison-vízesései, ahova egyetlen 
kirándulásomat tettem, közel vannak a Nílus egyik forrásvidékéhez, az 
Albert-tóhoz). Nagyon sok mocsaras terület is található. Noha a mocsara
kat még nem csapolták le, az éghajlat mégis egészséges, éppen a magasság 
következtében. Kellemes meleg van, Kampala környékén a hőmérséklet 
ri tkán emelkedik 29° fölé. Nappal rendszerint 20—25° között ingadozik, és 



jólesően hűvössé válik, amikor az este 
„leszáll". Ez itt nem szókép, az este 
ugyanis éppoly hirtelen köszönt be, 
mint a nappal. Figyelmeztető jel ez 
az újdonsült látogató számára, hogy 
el ne felejtse: az egyenlítői Afrikában 
van. Megcsodálhatja, hogyan lakkoz
za be a lenyugvó nap a színeket, me
lyek pasztell-árnyalatokba mennek 
át, s még ezeket figyeli, amikor a 
nap már le is bukott, és egyik perc
ről a másikra minden szürkévé vált. 
Különben ez a figyelmeztetés nem 
elegendő, és a nappal kellemes fuval
lata elfeledteti az emberrel, hogy a 
nap sugarai merőlegesen sütnek. Ám 
csakhamar rájön, hogy égési sebeket 
szenvedett, pedig nem is napfürdő
zött. Elég volt az is, ha városi sétája 
során nem húzódott az árnyékba. 

Különben Kampala virágzó vá
ros. A központban nagy többségük
ben modern, fehér házak a fák mögé 
rejtőznek, amelyek nem virágosak, 
hanem egyéb sincs rajtuk, mint virág. 
Közelről kell megvizsgálni őket, hogy 
itt-ott észre lehessen venni rajtuk 
egy-egy kis zöld levelet. A gesztenyefa magasságú, kék árnyalatú jakaran-
dák, a fehér, rózsaszínű, mályva- és ibolyaszínű bougainville-ek és a töb
biek mind, amelyeket nem ismerek, aranyló, fehér, bíbor- vagy vörös
bazsarózsa színben tündökölnek; az illatok összekeverednek és bódítanak. 
A mi bokraink itt fákká nőnek, így fedeztem fel az orgonákat, amelyek a 
harmadik emeletig bebalzsamozzák a levegőt. Banánfák, eukaliptuszok, 
virágzó akácok, ébenfa és finom papirusz, amely az egyiptomi sírok fest
ményeit juttatja eszünkbe. Töredelmesen be kell vallanom, hogy nem 
erősségem a növénytan. Beérem annyival, hogy élvezem a színek pompás 
lakomáját, és nem kérdezem mindegyre magamtól, hogy milyen fa, virág 
vagy bokor az, amit látok. 

De térjünk vissza a szárazabb adatokhoz. Uganda Kenyával és Tan
zániával együtt tagja a Kelet-afrikai Közösségnek. A politikai rendszere, 
története és törzsi meg társadalmi szerkezete tekintetében egymástól oly
annyira elütő három ország közösen irányítja vasútjait, távközlési rend
szerét, kikötőit és néhány fontos intézetét. Miért teszik ezt még mindig? 

Ugandának nincs sok városa. A fővárost, Kampalát, és a közeli ősi 
várost, Entebbét leszámítva nincs is más, csak a kis ipari központ Jinja 
és Mbale kereskedő város. Ami a lakosokat illeti: a szuahéli Kelet-Afrika 
lingua francája. Ugandában mindegyik törzs a saját nyelvét beszéli, van 
belőlük mintegy húsz. Többségükben a bantu-nyelvek csoportjához tartoz
nak, de vannak közöttük nilo-hamita vagy szudáni eredetűek is. Nem 
mindegyik törzs érti meg a szuahélit. Uralkodó jellegű három nyelv: a 



buganda — Kampala vidékén és az ország keleti részén —, a banyoro 
nyugaton és a luo északon. Ilyen körülmények között az ország első érint
kezési nyelve az angol, ezen a nyelven folyik az oktatás is az isko
lákban és az egyetemen, bár vannak elemi iskolák, amelyekben a honi 
nyelveken tanítanak. A törzsi összetartás még mindig nagy szerepet ját
szik, noha a kormányzat mindenfajta törzsi megkülönböztetést kerül, és 
arra törekszik, hogy kialakítsa az egységes nemzeti öntudatot. Említették 
nekem az egyik ápolónő esetét; ez, hacsak nem kapott rá külön utasítást, 
nem váltott ágyneműt az olyan betegeknek, akik nem tartoztak saját tör
zséhez. A kevés számú ázsiai — mindössze százezernyi — nagyon előtérben 
van Kampalában, mer t ők, elsősorban az indiaiak, irányítják az ország 
kereskedelmét. Közösségük gazdag, fényűző templomaikon megakad a 
tekintet. Európai kevés van, mintegy tízezernyi, és ezek, úgy látszik, 
főként a számtalan nemzetközi és kétoldali misszióhoz tartoznak, amelyek
nek célja elősegíteni az ország fejlődését. Erre törekszik az ENSZ minden 
szervezete is. Noha Anglia a kétoldali segélynyújtás legfontosabb ténye
zője, Ugandában van amerikai, szovjet, kanadai, német, jugoszláv, japán, 
skandináv misszió; a népi Kínának is vannak itt szakemberei. 

Ugandában a katolikusok és mindenfajta protestánsok missziói működ
nek. Kampalában valamennyi felekezetnek megvan a maga temploma, 
ezek, valamint a hindu templomok meg a pakisztáni mecsetek változatossá 
teszik a városképet. 

Az afrikai országokat mindig „új országok"-ként említik, éppen ezért 
talán nem fölösleges emlékeztetnem arra, hogy az első ugandai bevándor
lókról ezer éve vannak írásos emlékek. Az európaiak a legutolsók közé 
tartoznak, mivel a XIX. század közepe táján érkeztek (ki ne ismerné a 
Nílus forrásainak felkutatására indult Stanley és Livingstone történetét?). 
E hosszú történelem folyamán a törzsi fennhatóság is változott: a banyoro-
uralom két évszázada után az ország vezetését a buganda törzsek vették 
át, és a kormányzat székhelye Buganda lett. A múl t század vége óta angol 
protektorátus, majd 1962. október 25-én Uganda elnyerte függetlenségét. 
A köztársaságot egy évvel később kiáltották ki, s ez 1967-ben Obote kor
mányzása alatt a hagyományos királyi intézmények megszüntetéséhez 
vezetett. Az ország alkotmányt kapott, és 18 közigazgatási körzetre osz
tották. Annak ellenére, hogy az elnöknek különleges hatalma van, Uganda 
parlamentáris demokrácia, és az elnököt a nemzetgyűlés választja. Így 
választották meg Obote személyében a köztársaság első elnökét. 

* 

Miből él az ország? Lényegében a számtalan kis parasztgazdaság ter
meléséből, mert a földnek alig 0,50 százaléka van nem afrikaiak birtoká
ban. Még a gyapotot is, amelynek termesztését az angolok kezdték meg 
az országban, elsősorban a kis parasztgazdaságok termelik. A két legfon
tosabb kiviteli cikk továbbra is a gyapot és a kávé. Jelentős a halászat, 
gyorsan fejlődik a szarvasmarhatenyésztés, a cecelégy okozta súlyos károk 
ellenére. A már említett rézkitermelés jóvoltából a bányászati ipar gazda
sági fontossága is nagy, bár a többi ásványkincs kiaknázása a jövőre vár. 
Az idegenforgalom egyre növekvő bevételi forrásnak látszik, mert Ugan
dában van Afrika két legszebb nemzeti parkja. Ha a bilharzia (trópusi 
betegség) elvben lehetetlenné teszi is a fürdést a tavakban és a Nílusban, 



ez a félelmetes parazitaféle, mely a láb bőrén át hatol be a fürdőzők 
testébe, úgy látszik, nem eléggé elriasztó, mert sok turista enged a 
kísértésnek. Annak számára sem hiányoznak a szórakozási lehetőségek, 
aki nem éri be a természet szépségeivel. Mindazok a hagyományos sport
lehetőségek, amelyek az egykori brit birodalomban megvoltak, ma is a 
turista rendelkezésére állanak: golf-, krikett-, tenisz-, rögbipályák, futball, 
squash (labdajáték), uszodák, halászat és természetesen a száfárik (vadá
szatok). A bátrak számára nem hiányoznak a hegymászási lehetőségek, a 
vadászok pedig számtalan madárfajtát és nagyvadat találhatnak. 

Ami engem illet, nem volt időm belekóstolni ezekbe az élvezetekbe, 
ez azonban nem vonatkozik az asztal örömeire, amelyekről a prospektusok 
— helytelenül — nem beszélnek. A szállodában természetesen felszolgál
ják az angol breakfastet, amelyet alaposan dúsítanak előételként a ven
dég választására bízott egzotikus gyümölcsökkel: avocado (körtealakú for
róégövi gyümölcs), aligátor-körte, ananász, mangó (sárgásvörös, húsos nö
vény), banán, grape-fruit. Azután választani lehet mindenfajta „gabona
féle" között: pehely, szemes, metélt formában, friss tejjel leöntve; majd 
a nílusi vagy a tavi halakon van a sor vagy a tojásos ételeken: tojásos 
szalonna, kolbászos, sonkás tojás vagy egyszerűen omlett vagy tükörtojás; 
végül tetszés szerint kávé vagy tea pirított kenyérrel, vajjal és a szigorú 
angol meghatározás szerinti vegyesízzel; az angolok ezt a nevet csak a 
citromfélékből — narancsból, grape-fruitból, citromból — készült édes
ségekre tartják fenn. Ha valaki még ezek után is éhes, kezdheti elölről 
az egészet. Ez bele van számítva az árba. 

Ám ami valóban egyedülálló, élvezetes, sehol másutt meg nem talál
ható, az az afrikai konyha. Hogy ezt valaki megismerhesse, szert kell 
tennie egy baráti meghívásra, mert a szállodák az angol konyhaművé
szethez igazodnak. Nem tudni, vajon azért, mert nincs képzelőerejük, vagy 
pedig óvatosságból. A túlnyomóan angol és amerikai vendégekből bizo
nyosan hiányzik a kalandszellem, és minden ismeretlen fogást undorral 
fogadnak. 


