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Az alábbi fordítás a szerző Puapäikese paistel. Etüüde (Tallinn, 2002) című 
műve alapján készült. 

Toomas Paul vallástörténész, esszéista és fordító. Tartuban született 1939. ok
tóber 29-én. Apja evangélikus lelkész volt. Nős, két lánya van. 

Műszaki középiskolát végzett TalUnnban, amelyet 1958-ban fejezett be, majd 
a tartui teológiai intézetben tanult 1964-ig. 1994-ben teológiai doktorátust szer
zett a tartui egyetemen. Ugyanabban az évben a durhami egyetem (Nagy-Britan
nia) díszdoktorává választotta. 

1968-tól 1986-ig előbb a saaremaai Váljala gyülekezetének, majd a tallinni Já
nos-templom egyházközségének a lelkipásztora. 1981-1986-ig a tallinni hittudo
mányi főiskolán docens, 1986-1992-ig ugyanitt az Újszövetség professzora, 
1992-1996-ig szintén az Újszövetség professzora, de már a tartui egyetemen. 
1996-tól a tallinni zeneakadémia vallástörténet professzora. Tudományos mun
kássága főként az észt bibliafordítások történetére irányul. O készítette el Uku 
Masing** költő-teológussal együtt az Újszövetség modern észt fordítását. - A ford. 

* Toomas Paul apologetikus és lelkipásztori szempontokra támaszkodva igyekszik fogód
zókat nyújtani korunk eszmei zűrzavarában. Célkitűzéseit tekintve érthető, hogy gondolko
dása erősen eklektikus, helyenként pedig szinte ismeretterjesztő jellegű. A magyar protes
táns olvasó számár némileg szokatlan olvasmányt kínál Paul: a közérthetőségre törekvő, 
elsősorban talán bölcseleti, s csak másodsorban biblikus alapozású kisesszé Magyarorszá
gon a katolikus oldalon jóval nagyobb múltra tekint vissza, mint a protestánsok között. 
Paul i t t közzétett írásai az észak-európai lutheranizmusnak olyan színeváltozását képvise
lik, amelynek sajátosan felekezeti mondanivalója úgyszólván már nincsen: kérdés azonban, 
hogy ezen a ponton ökumenikus nyitottságot vagy egyfajta megüresedést lássunk-e. A 
minősítésnél mindenképpen bölcsebb, ha egyszerűen utalunk a miénktől igen eltérő tör
téneti és egyháztörténeti háttérre, egyben azt is hangsúlyozva, hogy ez a különbség a kis-
esszék olvashatóságát nem érinti. - A szerk. 

** Uku Masing pályájáról a Credo 2004/3-4. számában olvashatunk (211-212. o.). Ugyanitt 
azt is megtudjuk, hogy Masing Tübingenben Enno Littmann-nál tanult (lásd mostani szá
munkban Rainer Voigt írását), s hogy Littmann szerette volna munkatársként maga mel
lett tartani. - A szerk. 



Nyughatatlan kapálódzás 

Földünkön feltehetően tízezer milliárd hangya él, amelyeknek súlya eléri az emberiség 
súlyát. Megállapítást nyert, hogy az Amazonas esőerdeiben a hangyák, a termeszek, a 
méhek és a darazsak a háromnegyedét teszik k i a rovarok biomasszájának, sőt egyes 
helyeken az összes állati biomassza egyharmadát alkotják. A hangyák hozzánk hason
lóan gazdái ennek az égitestnek. 

A nagy állatok közül ökológiai szempontból az ember volt a legsikeresebb (talán 
csak a patkányok ilyen nagyszámúak). Az emberek száma akkor indult jelentős növe
kedésnek, amikor megnőtt a munka termelékenysége. Az újkor kezdetén két évszázad
ra volt szükség az emberiség számának megkétszereződéséhez. Fajunk az 1600 körüli 
félmilliárdról 1800-ra egy milliárdra szaporodott. A továbbiakban a növekedés mértani 
sebességre váltott: az 1940-es hárommilliárd már hatvan év - azaz két nemzedék - alatt 
megduplázódott. 

E milliárdoknak táplálékra van szüksége, fedélre, orvosságra és még sok másra. A 
jelenkori világ gazdasági fejlődése teljes mértékben a munkamegosztás összehangolt 
működésén nyugszik, amely a piacok differenciálódásában és az új technológia fel
használásában nyilvánul meg. Az emberiség egyedüli lehetősége a termelés folyamatos 
és gyorsuló növekedése. Rein Kuresoo találó hasonlata szerint a piacgazdaság úgy 
működik, mint a bicikli. Ha nem nyomják a pedált, eldől. 

A zöldek prófétái azt mondják, hogy a népesség korlátlanul burjánzó növekedése, az 
igények és a fogyasztás bővülése, valamint a gazdasági növekedés a civilizáció meg
annyi rosszindulatú daganatáttétele. A gyakorlatias ember viszont csak azt hiszi, amit 
a szemével lát vagy a kezével tapint. Nem hisz a radioaktivitásban, csak a haj kihullá
sában. Nem veszi komolyan az ózonlyukakat, csak a bőrgyulladásokat. Az, hogy egy
szer vége lesz a mulatságnak, sehogy se fér a fejébe, hisz sohasem volt ilyen anyagi 
bőség, se az önmegvalósításnak, valamint az élvezeti lehetőségeknek ilyen özöne, 
mint most. Az oroszoknak van egy nagyon realista szólása: amíg az ég nem dörög, 
addig nem vet keresztet az ember. 

A növekedésnek nem lehet határt szabni. Állítólag Oskar Heinroth szokta volt mon
dogatni: A fácán farktollai mellett a nyugati világ emberének munkatempója a fajon 
belüli kiválasztás legostobább eredménye. A korunk ipari és kereskedelmi tevékenysé
gére jellemző rohanást kivétel nélkül a fajon belüli versengés irányítja. A magas vér
nyomás, a gyomorfekély, a vesezsugorodás és a neurózis szükségtelenek, hiszen meg 
lehetne állapodni egy jövőbeni, kissé alacsonyabb munkatempóban. Igen, de csak el
méletben, mert gyakorlatilag ez éppoly lehetetlen, mint a fácánok megegyezése ab
ban, hogy a jövőben rövidebb farktollakat növesztenek. 

A növekvő gyorsulás be van táplálva a programba. Minden mechanizmusunkat a 
gyorsaság szem előtt tartásával tervezték meg. Az autó és a repülő gyorsan célba jut
tatnak bennünket. Az új számítógépnek az eddiginél nagyobb teljesítőképességű pro
cesszorral kell rendelkeznie. Ausztráliában az Adelaide Egyetem tudósai kitenyésztettek 
egy új, génkezelt sertésfajtát, amelynek a súlygyarapodása 30%-kal magasabb, mint a 
közönséges disznóké, s így hét héttel korábban elérik a vágósúlyt. És így tovább. 



Az emberek életfeltételei akkor javultak meg lényegesen, amikor gépek - azaz me
chanikus rabok - kezdtek el dolgozni helyettük. De ez se hozott megnyugvást: fizikai
lag könnyebb a munka, de jobban fárasztja a szellemet. A munka mint olyan továbbra 
is rabságnak tűnik (or. rabota „munka" ~ rabsztvo „rabság"), a munkás pedig rab (or. 
rabotnyik < rab). A munka nem lett „becsület és dicsőség dolga". 

Úr-e az ember, ha a gépek diktálják a tempót? Igaz, ez nem tetszik neki. Amikor vég
re kiszabadul a taposómalomból, lustálkodni akar, henyélni, vagy finomabb kifejezést 
használva „kikapcsolódni". Szabadidejében el akarja engedni magát. Az adrenalin azon
ban a vérében marad, s a szórakoztató időtöltés ugyanolyan feszültségben múlik el. 
Hogyan erezhetnék az emberek, hogy szabadok, ha valahonnan mindig elkésnek, s 
emiatt folyton rohangásznak? 

A középkorban még másképpen éltek. Az észt közmondás azt mondja: van ideje a 
jobbágynak, van ideje az ökörnek. A liliputiak azt hitték, hogy Gullivernek a zsebóra 
az istene, mert ritkán tett valamit anélkül, hogy meg ne tanácskozta volna vele, s azt 
mondta, hogy ez megmutatja neki az időt minden tette számára az életben. 

A gyűjtögetők és halász-vadászok komótos élete - a földművelőkhöz képest munka
óráik száma jóval kevesebb - és a tulajdontól, jómódtól való függetlenségük Marshall 
Sahlinski szerint azzal magyarázható, hogy az ő egalitárius társadalmaikban a javak 
gyűjtését a felosztásuktól való elzárkózásnak tekintik. Ezért ésszerűbb kevesebbre 
vágyni, s így szerezni meg mindent, ami a megélhetéshez szükséges. Sahlinski azt ál
lítja, hogy felfedezték a zen buddhista utat a jómódhoz: azért, hogy kielégítsék vágya
ikat, szükségleteiket, meglehetősen sokat dolgoznak, de aztán leállnak, hogy elejét ve
gyék mások irigységének. 

Manapság ezt senki sem teheti, mert a társadalom nem engedheti meg, hogy bárki 
is elzárkózzon ereje teljes megfeszítésétől. Ak i nem képes vagy nem akar derekasan 
dolgozni, elbocsátják. Ha a vállalkozó megengedné a munkásoknak, hogy csak annyira 
törjék magukat, amennyire szükségesnek vélik, csődbe menne a cég. így áll a dolog. 

Ezért aztán szorgoskodunk. Veselkedéseink ellenére nevetségesen kevés idő marad 
saját magunk számára. Hogy időmorzsáinkat kihasználjuk, pihenés közben is sok 
mindent csinálunk: újságot olvasunk, rockzenét hallgatunk, hamburgert majszolunk 
olyan tátott szájú fogyasztó gyanánt, aki egyidejűleg falja a képsorokat, tudnivalókat 
és ínyencségeket. 

Mivel a munka elcsigáz bennünket, nagy pihenési terveket szövögetünk. Azt kép
zeljük, hogy minél jobban megszabadulunk a kényszertől, annál igazibb a dolog. Az 
elérhetetlenség értékessé varázsolja a szabadságot. S amikor kezünkben a szabadság, 
nem hoz maradéktalan boldogságot. Miért nem különbözik a hőn vágyott szabadság 
a többi naptól? Nyilvánvaló, hogy a háttér megváltoztatásával mi magunk nem tudunk 
mássá lenni. Bárhová is megy az ember, magával cipeli önmagát. Elérhet bármekkora 
külső szabadságot, nem menekülhet önmagától. 

A szennyezetlen víz és levegő szuperluxus, amelyet a nagyvárosi ember csak sza
badsága idején élvezhet. Egyelőre! Mivel a „természet" addig tiszta és érintetlen, amíg 
meg nem jelenik a tömeg. Amikor a városi ember megjelenik a nyaralóhelyen, elkísérik 



az eldobható műanyag palackok és a gépi zene. Az emberek többsége egyszerűen kép
telen csendben és magában lenni. A nyugalom és a hallgatag csend fájó. 

Az ember velejéig nyájjószág, ezért lelkileg nagyon nehéz eltávolodnia a nyájtól. Jan 
Blomstedt úgy véli, hogy még a magány megtapasztalását is bizonyos tekintetben 
közösségi tapasztalatnak lehet tartani. Egyesek azt állítják, hogy a magány élvezetének 
előfeltételei csak a 17. században teremtődtek meg, ezt megelőzően kényszerből zár
kózott magányba az ember. Nyomasztó, szégyenletes dolog volt. Ha így áll a dolog, ez 
azt jelenti, hogy legyen a magány akár pozitív, akár negatív, a közösségtől sohasem 
tudunk egészen elszakadni. 

Ha az ember egyedül van, nehézségek támadnak, amelyek a koncentrálóképesség h i 
ányában mutatkoznak meg. Blaise Pascal állította: semmi sem olyan elviselhetetlen az 
ember számára, mint a szenvedélyek, ügyintézések, kedvtelések és minden egyéb elfog
laltság nélküli, százszázalékos semmittevés. Ilyenkor éli át az ember jelentéktelenségét, 
kitaszítottságát, tökéletlenségét, függőségét, tehetetlenségét és ürességét. Lelke mélyé
ről nyomban felszínre tör az unalom, a levertség, a szomorúság, a bánat és a kétség
beesés. 

Az energikus tevékenységre önvédelemből van szükség. „Legjobban az egyedül ma
radástól félek - vallotta be Jean-Jacques Rousseau. - Félek, hogy elfog az unalom, ha 
magamra maradok önmagammal." 

Az ókorból származik a következő maxima: Mondd meg, kik a barátaid, és én meg
mondom, ki vagy. 

A barátok, ezek szokásai sokat elárulnak rólunk. Fred Jussi mondta: „A legfonto
sabb, hogy jó társaságban légy, amikor egyedül vagy önmagáddal." Igen, de mi van, ha 
a társaság, amelyet önmagadnak kínálsz, nem jó? 

Az embert legjobb pillanatai és legkimagaslóbb eredményei jellemzik. A hiányossá
gokat mentik a gyatra körülmények, a gyengeség pillanatai és így tovább. De mi iga
zolja, ha az ideálok, a legmagasabb értékek silányak? Az ünnepnapok olyanok, mint a 
lakmuszpapír. Könyörtelenül rámutatnak - mindenekelőtt - saját magunkra. M i van 
bennünk? Van-e ott egyáltalán valami, vagy csak tűrhetetlen üresség? 

A kis herceg találkozott egy kereskedővel, aki furulyákat árult, amelyek eloltották a 
szomjúságot. Arra a kérdésre, hogy mit tegyen az ember a megtakarított idővel, a ke
reskedő azt válaszolta: 

- Amit jónak lát. - A kis herceg erre így szólt: 
- Ha nekem maradna ötvenhárom percem, megindulnék lassacskán a forrás felé... 
Valóban szép lenne így cselekedni; de mi a teendő akkor, ha nem tudja az ember, hol 

találhatna forrásra egy szárazon visszhangzó kősivatagban? 

Rejtett érték 

Két fejlettebb szárazföldi emlős, a főemlősök és a ragadozók esetében szoros kapcsolat 
van agyuk mérete és hordájuk nagysága között. Minél nagyobb a közösség, amelyben 
az egyed él, annál nagyobb az agyféltekék kérgének aránya az agy többi részéhez viszo-



nyitva. Ahhoz, hogy valaki egy bonyolult közösségben elboldoguljon, terjedelmesebb 
agyra van szüksége. A terjedelmesebb agy előfeltétele a bonyolult közösségben való 
elboldogulásnak. így vagy úgy, ezek kölcsönös kapcsolata szükségszerű. 

Az emberi agy olyan nagy, hogy a meglehetősen hosszú terhesség ellenére az em
berpalánta tulajdonképpen idő előtt jön a világra. Annak a fejlődésnek, amely más 
fajoknál a terhesség idején megy végbe, az ember esetében az anyaölön kívül is folyta
tódnia kell. Az ember éretlenül születik e világra. 

Az embercsemete növekedése eltart legalább húsz évig. Ez rendkívül hosszú fejlő
dési folyamat, amely a természetben éppoly párját ritkító, mint a zsiráf nyaka. Jó időbe 
telik, mire az apróság megtanul járni és beszélni, öntudatra ébred, és más sajátosan 
emberi dolgok fejlődnek ki benne. 

Az emberré cseperedés bonyolult folyamat. Ennek során meg kell tanulnia felmérni 
a képességeit, részt venni saját fejlődésében és tevékenyen befolyásolni életének folyá
sát. Az ember nem automatikusan alakul ki , és élemedve nem válik egyre okosabbá. 

Az ember tudatos, felelősségképes egyénné fejlődése az individualizálódás vagy 
egyéniesülés. Ez különböző kultúrákban különböző minták, módozatok szerint tör
ténik, aszerint, hogy mit állít normául a társadalom az ifjúság elé. 

Az, hogy mivé formálódik az ember, a neveltetésétől függ. Az összefüggések azonban 
távolabbra nyúlnak: némely, de lehet, hogy minden magammal kapcsolatos fogalom, 
különösen erkölcsi és társadalmi identitástudatom csak abban a konkrét társadalmi 
háttérrendszerben válik érthetővé, amelynek részecskéje vagyok. 

A gondolatok bizonyos kulturális szövegkörnyezetben jelennek meg, amely kipat
tanó egyéni gondolatszikráink szövetét, jelentését és hátterét képezi. Nem tudnánk 
önmagunkkal beszélni, ha nem beszélő emberek között nőttünk volna fel. A kultúr-
közeg az egyén gondolatainak belső háttere. A gondolatok nem a semmiből ötlenek a 
fejembe, a kulturális szövegkörnyezetből jönnek, amelytől, bármennyire próbálok, 
egészen sohasem tudok megszabadulni. E háttér nélkül képtelen lennék egyetlen 
gondolatot is kigondolni. 

Vegyük konkrét példának a brit és az amerikai társadalomnak az 1830-as években 
kezdődő, normaújító korszakát, amelyet ma a viktoriánus jelzővel illetünk, és amely 
szembeszökő sikereket ért el. Az írástudatlan és szegény városi tömegekből kialakult 
a munkásosztály. Az állandó ellenőrzésektől megfegyelmezve a munkások megértet
ték, hogy bizonyos órákat munkában kell tölteni, és közben józannak kell maradni, 
eleget kell tenni bizonyos minimális viselkedési szabályoknak. 

A fő változás nem az intézményekben, hanem az értékekben ment végbe. A puritán 
erkölcs alapelve, hogy a fiatalokat olyan viselkedésre kell nevelni, amely lefékezi az 
impulzusokat. A fő szempont - mai közgazdászok kifejezésével élve - az előnyben része
sítendő egyének kialakítása, akik kerülik az alkalmi nemi kapcsolatokat, a részegeskedést 
és a hazárdjátékokat. 

Azoknál az egyéneknél, akik nem voltak képesek összehangolni a kívülről felállított 
követelményeket saját ösztöneikkel, a vágyak és a kötelességek összeütközése neuró
zist okozott. 



A mi pluralista és posztmodern társadalmunkban ilyen konfliktusok nincsenek, 
mert amit akkor elítéltek, ma már jórészt megengedett vagy természetesnek tartott. 

A tekintélyelvű nevelés, amelynek segítségével a gyereket tisztes polgárrá próbálták 
kalapálni, nem garantálta a teljes sikert. Sajnos nem vezetett kielégítő eredményre a 
szabad nevelés sem, amely szerint a gyereknek a kísérletezés és hibázás „módszerével" 
kell elsajátítania, mi az, amit elvárnak és mi az, amit eltűrnek tőle, illetve mi az, amit 
tiltanak neki. Egy közelmúltbeli, Finnországban végzett reprezentatív felmérés során 
kiderült, hogy a 8-9 éves gyerekek 11-14%-ának lelki zavarai vannak. 

A neurózis nem tűnt el, mert az idegrendszer működése annyira bonyolult, hogy az 
agykéregben lejátszódó folyamatok egyensúlyát számtalan tényező fenyegeti, s nem 
csupán a nemi ösztön megfékezésére tett sikertelen kísérletek. Feltűnő, hogy a 20. 
század végére a depressziós betegek száma mennyire megnőtt. 

Ezt a jelenséget Alain Ehrenberg a tömegindividualizmus velejárójának tekinti: az 
egyéniesülés, amely az ipari társadalmak kialakulása után még csupán szórványosan 
jelentkezett (mint személyes önállóság, önrendelkezés stb.), a „magányos tömeg" 
korában már általánossá vált. Némi túlzással el lehet mondani, hogy az ember a neu
róziskultúrából átment a depressziókultúrába. 

A depresszió saját magunk tökéletlenségének, esendőségének, tehetetlenségének 
az érzése. Az egyenlőségi vonal alá, a kisebbségi érzésbe süllyedés, olyan állapotba, 
ahonnan gyógykezeléssel próbálják visszahozni az embert képességei, önállósága, 
másokkal való egyenlősége szintjére. Mivel azonban megmarad az összehasonlítás, a 
verseny kötelessége, megmarad a bizonytalanság is a saját képességeket illetően. 

Minél nagyobb és minél egységesítettebb nyájban kell élni, annál nehezebb kitűnni, 
különlegesnek látszani. Minden ember valaki szeretne lenni, tényező, akit a többiek 
elismernek. Mások elismerése szükséges ahhoz, hogy az ember maga is tisztelhesse 
magát. Kellően magas fokú önértékelés nélkül nem lehet örülni az életnek. 

A kívülről támasztott elvárásokat olyan követelmények váltották fel, amelyeket az 
ember maga állít maga elé. A depresszió, különösen a neurotikus depresszió mögött 
azok a néma, létkérdéseket érintő ígéretek állnak, amelyeket az egyén tett önmagának: 
ígéretek, amelyeket nem sikerült beváltania. Ez magyarázza, hogy miért szenved annyi 
politikus depresszióban. 

Az önrendelkezés normája arra kényszeríti az embert, hogy kezdeményező, hajlé
kony és magabiztos legyen. Arra kötelezi, hogy erős legyen, arra sarkallja, hogy ösztö
neit erejének fokozására mozgósítsa. Csakhogy most sem mindenki erős. Míg a gyen
gék egykor alázatosság vagy szófogadás képében élhettek gyengeségükkel, most az 
ilyen viselkedés megvetendő. 

Az individualista társadalomban elvben egyenlőség uralkodik, a léc azonban olyan 
magasra van téve, hogy a többség leveri, ha egyáltalán megpróbálja átugrani. 

Mivel eredményközpontú, versengő társadalomban élünk, amelyben a maximális 
eredmény elérését megcélozni komoly érdemnek számít, figyelmünk szükségképpen 
a tökélyre irányul. M i a tökély? A siker alapja vagy a boldogság akadálya? 

Aki a tökéletességre sóvárog, soha nincs megelégedve azzal, amit elért. Nehéz neki 
barátian, elnézően tekinteni saját hiányosságaira, gyengeségeire, a másokéiról nem is 



beszélve. A kiút az egyensúly elérése lenne. Sok esetben ellentmondó érzésekkel kell 
együtt élnünk. Az ember eltérő irányú erők hatalmában létezik. Az érettség egyik is
mérve a belső feszültségek elviselésének képessége. 

A lelkigondozók gyakran kerülnek kapcsolatba olyan emberekkel, akik attól szen
vednek, hogy nem olyanok, amilyenek lenni szeretnének. De honnan vegyek egy má
sik „ént" ahelyett, aki vagyok? 

A lelki békesség elérését talán segíthetnék a génkutatás eredményei. Bár viharosan 
fejlődő tudományágról van szó, amelyben sok részlet még felfedezésre vár, annyi már 
most is világos: egy meritokratikus társadalomban az egyéni eredmény annál génhez 
kötöttebb, minél azonosabb a közeg mindenki számára. Minél idősebbek leszünk, 
annál nagyobb lesz a gének hatása. Míg a gyerekkorban az öröklődési arány az IQ-ban 
45%, az ifjúkor végére eléri a 75%-ot. Ez két életbevágóan fontos dolgot bizonyít: a 
genetikus hatás nem ér véget a megtermékenyítés pillanatával, és a környezeti hatások 
nem mereven kumulatívak. 

Isten nem teszi kétszer ugyanazt - mondta a bölcs rabbi, a boroszlói Nachmann. 
Minden létező egyetlen és egyszeri. Mindenkinek éreznie kell, hogy a világon egyedül 
ő olyan, amilyen, hozzá hasonló nincs több, mert ha lenne legalább egy, akkor neki 
már nem kellene léteznie. Pedig ki-ki különböző, és teljessé kell tennie az ő egyedül
valóságát. A dölyfösség azt jelenti, hogy valaki ellentétbe állítja, összehasonlítja ma
gát másokkal, s jobbnak tartja magát náluk. 

Paracelsus költőien fejezte ki magát: „Azok, akik azt képzelik, hogy minden gyü
mölcs a szamócával egyidejűleg érik be, semmit se tudnak a szőlőről." 

A múlt hatása 

Az ember életrajza a visszaemlékezésekben lehet olyan, mint egy kalandos elbeszélés 
vagy felfedezőút, a nehézségek legyőzésének története vagy hősi eposz, de bohózatként 
is be lehet mutatni. 

Az ember agya nem másológép. Az emlékezetben tartott információ ritkán jelenti a 
dolog pontos leírását. Az agy nem olyan alapelvek szerint működik, mint egy fényké
pezőgép. Az agy szelektív és korlátolt, gyakran előítéletes és pontatlan. 

Ennek ellenére jól elboldogulunk az emlékezetünkkel a minket körülvevő bonyolult 
világban. Endel Tulving úgy véli, hogy az emlékezet válogató és torzító voltának is meg
lehet a maga élettani célja, mivel ezeken alapul az ember alkotóképessége és képzelő-
ereje, amely minden másnál egyedülállóbb helyet biztosít számára a mindenségben. 

Amit életünkben megtettünk, azon már nem lehet változtatni. Ak i sok rosszat tett 
másoknak, akkor sem adhat magának fölmentést, ha utólag belátja gonoszságát. Az 
evangéliumokban nem esik szó egyetlen hatalommal bíró férfi megbánásáról sem. Az 
ő elkárhozásuk nem aluszik. Az, hogy Heródes, Pilátus vagy Kajafás kegyelemben része
sülhetett volna, megválaszolatlanul marad. 

A szem kinyílása lehet olyan megdöbbentő, hogy elvész minden remény. Az érzékeny 
szívű Iskarióti Júdás kétségbeesésében felakasztotta magát. Ez volt az ő bűnbánata. 



De hagyjuk a Gonosz szolgáinak sorsát, gondoljunk a közönséges emberekre, akik 
nem különösen rosszak, de nem is igazán jók. Akiket a legjobb szándék vezet, vissza
pillantva mégis azt látják, hogy nem odajutottak, ahova igyekeztek. Lehet-e még va
lamit megmásítani, jóvátenni? 

A múlt nem megmásíthatatlan, él és változtatja alakját, ugyanúgy, mint a jövő. Az 
ember nem áldozata maradéktalanul a múltjának, tudatosan átértékelheti azt, új jelen
tést adva az élet eseményeinek. A múltat a jelennel összekapcsolva meg lehet érteni, 
miért vagyok most olyan, amilyen vagyok. 

Az életben semmit sem lehet állandó és végleges jelleggel megoldani. A mozaikkoc
kákat újból össze kell keverni, és új képpé kell formálni. Maga a játék is változik. Az, 
ami ma jónak tűnik, nem feltétlenül elégít ki bennünket holnap. 

A valóságról alkotott elképzelésünk olyan, mint egy térkép, amelynek a segítségével 
tájékozódunk a világban. Ha a térkép hű, többé-kevésbé ismerjük a helyünket, s ha 
úgy határozunk, hogy elmegyünk valahova, ismerjük nagyjából az utat is. Ha azonban 
hibás a térkép, zsákutcába vagy bozótosba vezet bennünket. 

Amikor világra jövünk, nincs a kezünkben a valóság térképe: nekünk kell elkészíte
ni. Ez a munka erőfeszítést kíván. Minél többet fáradunk, annál átfogóbb és pontosabb 
lesz az eredmény. Aki azonban nem akar bajlódni, annak kicsi és elnagyolt lesz a tér
képe, korlátolt és irreális marad a világképe. 

Azért, hogy valósághű legyen a térképünk, folytonosan revideálni kell. A világ állan
dó változásban van. Gleccserek keletkeznek és tűnnek el. Sőt a világra irányuló néző
pontunk is állandóan változik. 

Mivel napjainkban a jó élet egyik alappillérének a gazdasági sikert tartják, azt hihet
né az ember, hogy aki fiatalon „befutott", középkorúként már gondtalan. Pedig azok
nak, akik korán az élre kerültek, középkorúként mehet nagyon is rosszul a soruk. A 
siker azt a tévképzetet kelti bennük, hogy mindent a kezükbe kaparintottak. Az illető 
felmászik céljai létráján, és csak ekkor veszi észre, hogy rossz falnak volt támasztva a 
létra. Nem volt se ideje, se kedve, hogy élete mély problémáira összpontosítson, mert 
minden szusz a tulajdon vagy a pozíció megszerzésére ment el. 

A társadalom számára persze hasznos, ha mindenki veselkedik, hogy zöld ágra ver
gődjön - nő a nemzeti össztermék - , az egyén számára azonban ennek sokkal kisebb 
a jelentősége. Montaigne egyenesen kimondja: „A legnagyobb, csaknem isteni tökély 
az, ha képesek vagyunk odaadóan élvezni a saját létünket." Mások helyzetére pályá
zunk, mivel nem tudunk élni a sajátunkéval, és kilépünk a bensőnkből, mert nem 
tudjuk, mi van ott belül. Ezért semmi értelme, hogy magas gólyalábakra kapaszkod
junk fel, hiszen ezeken is a saját lábunkkal kell járnunk. A világ legmagasabb trónján 
ülve is a saját ülepünkre nehezedünk. 

Különböző kultúrák vallásait vizsgálgatva kiderül, hogy az eltérő szertartások vezér
motívuma ugyanaz, vagyis az élet elkerülhetetlen hozadékainak elfogadása. Az évsza
kok változásával kapcsolatos ünnepekből ez nyilvánvalóan kiviláglik. Egyetlen törzsi 
szertartást sem sikerült találni, amely arra irányulna, hogy megakadályozza a tél bekö
szöntét. Éppen ellenkezőleg, a szertartások előkészítik a közösséget, hogy a többihez 
hasonlóan ezt a hideg évszakot is elviselje. 



A nálunk mérhetetlenül nagyobb dolgok esetében ésszerű a lemondás, a megbéké
lés, a beletörődés. Ezek nem ellentétesek a törekvések, az igyekvések, az álmok meg
valósításával, a szívóssággal és a felelősség viselésével, hanem megóvják az embert 
attól, hogy fejjel menjen a falnak. Különbséget kell tenni a között, amire képesek va
gyunk, s ami ezen kívül esik. Amit nem tudunk elkerülni, azt el kell viselni. 

A lelkiséggel való kapcsolat többnyire csak akkor jön létre, amikor nincs már egyetlen 
más lehetőség sem, amikor nullára jutott az ember élete. Amikor felfogja, hogy így is, 
úgy is menni kell. A halál a részünk, akár akarjuk, akár nem. Csupán abban van válasz
tásunk, miként haljunk meg. Hogyan haljunk meg. 

Lemondani arról, hogy magunkat mindenhatónak képzeljük, ez valami olyasmi, ami
re az ember bensőjében vágyik, ugyanakkor fél is tőle. Ez a lemondás nyilván csak úgy 
lehetséges, ha alávetjük magunkat a Szeretetnek, amely nem ismer határt. Valójában 
nem könnyű hinni egy ilyen szeretetben, mert felvetődik a súlyos kérdés: miért kellene 
gondot viselnie rám az Abszolútnak? 

A hit megbékélés és bizalom az iránt, amit az ember felfoghatatlannak és önmagá
nál mérhetetlenül hatalmasabbnak tart. A vallásos tapasztalat önmagunk töredékes
ségének és viszonylagosságának érzékelését jelenti az abszolút hátterében. A vallás
ban az ember megtapasztalja, hogy bármilyen lehetetlennek is tűnik, össze van kötve 
az abszolúttal. Nincs semmi biztosítékunk, hogy elképzelésünkre Isten valami valós 
dologgal válaszol. Valamit valós dolognak vagy eseménynek elismerni azt jelenti, hogy 
beillesztjük a tér- és időbeli dolgok rendjébe úgy, hogy az illeszkedjék a többi dolog
hoz, amelyeket a keret szabályainak megfelelően valósaknak tekintünk. Az Egy Istent 
azonban nem lehet behozni a dolgok rendszerébe. 

Rudolf Carnap ezt így fogalmazza meg: „A valóságos létezés tudományos értelemben 
azt jelenti, hogy valami egy rendszer elemei közé tartozik, nem lehet azonban ezt a 
fogalmat magára a rendszerre alkalmazni." 

Az Isten a transzcendenciában marad; vagyis azt mondhatjuk, hogy az Abszolút 
nincs egyetlen dimenzióban sem, hiszen koordinátarendszer. 

Alighanem igaza van Miguel Unamunónak: tartalmi szempontból mindegy, akár azt 
mondjuk, Isten teremt örökösen minden létezőt, akár azt, hogy minden létező felidézi 
az Istent. A személyes szellemi Istenbe vetett hit a mi egyéni és szellemi létezésünk 
hitén nyugszik. Valójában nem úgy érzékeljük Istent, mint emberfölötti tudatot, ha
nem mint a volt, való és jövőbeli emberiség össztudatát, vagy még inkább: mint egy 
teljes és végtelen tudatot, amely felöleli és hordozza az összes tudatot infrahumánus, 
humánus és talán szuprahumánus szinten is. 

Az emberi életnek nem lehet értelmet adni, ezt kinek-kinek meg kell találnia. Az 
életnek mint egésznek a szenvedés segíthet növekedni. Szemléletesen írta ezt le Yehu
da Bacon izraeli művész. Miután kiszabadult a koncentrációs táborból, megkérdezte 
magától, hogy mi értelme volt az ott töltött éveknek. „Gyerekként arra gondoltam, 
hogy egyszer majd elmondom a világnak, mit láttam Auschwitzban, s mindezt abban 
a reményben, hogy mássá lesz a világ. A világ azonban nem lett mássá, és a világ nem 
akart semmit se hallani Auschwitzról. Csak sok évvel később értettem meg valójában, 



di gondolat vándorútján 
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mi a szenvedések értelme. A szenvedésnek akkor van valami értelme - írja Bacon -, ha 
te magad leszel mássá." 

Nincs semmink, amiről ne kellene egyszer lemondanunk. Ezzel egyszer minden 
embernek szembe kell néznie. Minél hamarabb elfogadja ezt valaki, annál tartalmasabb 
az élete. Az ember örülhet minden jónak, ami az életéhez tartozik, ugyanakkor kész
nek kell lennie lemondani róluk. Az egyházi hagyomány ezt a magatartást lemondás
nak, szent gondtalanságnak nevezi. 

A boldogság horogra kerítése 

Ugyebár ahhoz, hogy boldog életet éljünk, egész csomó összetevő szükségeltetik: 
vonzó feleség, sikeres karrier, kényelmes lakás, pompás autó, télen síszabadság, nyá
ron tengerpart. A felsorolás lehetne sokkal hosszabb is. 

Az emberek sok időt és erőt pazarolnak ezeknek a komponenseknek az összegyűjté
sére abban a reményben: ha mindez összejön, akkor boldogok lesznek. Egyikük-mási
kuk valóban az is. Legtöbbjükkel azonban az történik, hogy még megelégedettséget se 
nyújt az, amit elértek, a boldogságról nem is beszélve. Ennek egyik oka bizonyára az, 
hogy az ember olyanokhoz hasonlítja magát, akiknek még nagyobbak a lehetőségei: 
mint az az ezüstérmes, aki aranyat remélt. 

Az egyre többet szerezni akarás mögött ott lapul az a vágy is, hogy az ember bebiz
tosítsa magát a szegénység ellen. Arra nem is gondol, hogy tud-e használni mindent. 
Salamonnak hétszáz felesége volt és háromszáz ágyasa. Mennyi baj volt velük! Seneca 
a következőképpen vélekedett: „Mi haszna a sok hálószobának? Egyben feküsztök le 
aludni. Amelyikben nem háltok, az nem a tiétek." 

A biztonságérzet nem függ a javak sokaságától, sokkal inkább a róluk való lemondás
tól és attól, hogy lemondás közben tudunk-e örvendezőek maradni. Annak az ember
nek, aki ugyanolyan élvezettel kóstol édeset és keserűt, nem lehet olyan feltételt szab
ni, ami csábítaná vagy ijesztené. Ez a pozitív közömbösség állapota, amelyben egyide
jűleg minden egyenlő és minden különböző. Ez az ember értelmét meghaladó béke. 
Olyan öröm, amelyet senki se tud elorozni. 

Nincs szükség alaposabb megokolásra, hogy egy ilyen aszketikus életszemlélet 
miért nem fogadható el a többség számára. Az emberek jelentős része még arra sem 
képes, hogy könnyű reggeli tornát végezzen. Nincs ideje, elfárad, és különben is: 
minek? Jól tudja, hogy friss lenne a közérzete, de meghaladja erejét, hogy elszánja 
magát. Nem képes kényszeríteni magát. És minden akaratnövelő tanításnak az a baja, 
hogy hatalmas akaraterőt igényel. Aki győzni szándékozik az olimpián, edzhet kímé
letlenül, mint Lembit Virkus, de ha nem tud akarni, mégis rest. Nagyon kevesen van
nak, akik lerázzák magukról velük született lustaságukat. Ak i meg akarja találni a 
boldogságot, talán kész érte erőfeszítéseket tenni, de többnyire hiányzik az indíték ah
hoz, hogy lemondjon az élvezetekről. Szilárd akarat kell ahhoz, hogy üdvözüljön valaki. 

A szerzetesi élettől a legtöbb ember idegenkedik. Ez érthető. Kívülről nézve jól lát
ható, mit veszít az illető, nyerésnek meg a legkisebb külső nyoma sincs. Pedig valója-



ban nincs ok a bánkódásra. Egy idő után már nem háborog a novícius lelke minden 
csip-csup dolgon, derű keríti hatalmába. Olyanformán, mintha állni hagynánk egy 
zavaros vízzel teli poharat. Fenékre száll az üledék, letisztul a víz. 

Jacqes Le Goff azt mondja a középkor jellemzésekor, hogy a korabeli kereszténység 
meglehetősen türelmes volt: csak a lelkipásztoroktól, de főként a szerzetesektől, a 
szent életű elittől várta el Krisztus valóban odaszánt, teljes követését, beleértve mások 
bűnének megbánását is. A többiek felszínes hitét azon feltétellel fogadta el, ha tiszte
lik az egyházat, tagjait és vagyonát, és készek időnként - nyilvános, súlyos vétek ese
tén - színjátékba illő bűnbánatra. Krisztus lehetővé tette az erre vágyóknak a szemé
lyes istenkeresést, de nem követelte meg a világiak tömegétől vad természetük meg
tagadását. 

Krisztus valójában elnéző: akinek sok adatott, attól sokat követel. A többiektől 
azonban csak egy csöbör hideg vizet kíván az aszkétának. Jézus realista, tudta, milyen 
szűk a kapu és keskeny az út, amely az életbe visz, és milyen maroknyian vannak, akik 
rátalálnak. 

Voltak, akik az állították, hogy a keresztény hit a gyengéknek való. M i sem tévesebb 
ennél. Krisztus követésére csak a kiválasztottak képesek. A keresztény hit nem széles 
és táblákkal jól megjelölt autópálya, amelyen gyors busz röpít a célba bennünket. In
kább alpinistáknak való, fűvel benőtt hegyi ösvény. 

Jézus nem azért jött, hogy korrektebb viselkedésre vagy udvariasabb etikára, esetleg 
közlekedési szabályokra tanítson bennünket. Nem azért jött, hogy kioktasson, mely 
szabálysértéseket lehet a súlyosabbak és melyeket az enyhébbek közé sorolni. Ami az 
evangéliumokban moralizálásnak látszik, az tulajdonképpen az „e világi" belesűrítése 
olyan mondatokba, amelyek egy „másik világra" céloznak. A Hegyi beszéd, amelyért 
Lev Tolsztoj és Mahatma Gandhi úgy lelkesedett, nem alkalmas általános erkölcsi 
kódexnek. 

A közlekedési szabályokra nagyon nagy szükség van az utcán és az országúton. Sem
mi hasznuk azonban a vadonban. A követelmények és a tanácsok szólhatnak éppen 
hasonlóan, de a szövegkörnyezet teljesen más. Aki ide-oda jár autóval (esetleg gyalo
gosként) a városban vagy a városok között, csakugyan tartsa be a közlekedési szabályo
kat. Annak pedig, aki hosszú, ismeretlen útra indul, arra legyen gondja, hogy milyen 
csizmát húz, és tudjon nyers fából tüzet rakni. 

Az emberek többsége nincs megelégedve az életkörülményeivel és a pozíciójával, 
ezért semmi kifogása nem lenne az ellen, ha jobbat kínálnának neki. Bezzeg nem moz
dítaná a kisujját sem azért, hogy lemondjon valamiről. Nem véletlen, hogy akik a le
mondást gyakorolták, félrehúzódtak és remeteként éltek. Vagy kolostort alapítottak a 
hasonló gondolkodásúak számára. Fehér hollóként élni azok között, akik ellenzik a 
változást, sok szellemi erőpazarlással jár. Nem szükséges azonban mindenáron elkü
lönülni, elég védőburok a pozitív közömbösség. 

A pozitív közömbösség jóakaratú kíváncsiságot jelent minden iránt, ami elénk kerül 
az életben. Nem kell, hogy előnyben részesítsem a gazdagságot a szegénységgel, a 
magányt a barátsággal szemben. De az ellenkezője sem szükséges. Az ember nem hen
ceg és nem panaszkodik többé. Ahogy Pál mondja önmagáról: ...megtanultam, hogy 



körülményeim között elégedett legyek. Tudok szerényen is élni, tudok bővelkedni is, egészen be 
vagyok avatva mindenbe... 

A dolgok kényszerétől és az önmagunkért aggódástól való megszabadulás folya
matában elérkezik az az idő, amikor az ember már nem tekinti akadálynak a nehézsé
geket. Ahelyett, hogy aggódna vagy felindulna valamin, előrejutáshoz kezdi használni 
a szembeszelet. A bonyolult helyzetek pótolhatatlan lehetőségeket kínálnak arra, 
hogy önmagunkat csiszoljuk. 

A pozitív közömbösség szárnyakat ad a képzeletnek. Kiutat nyit ott, ahol csak kőfa
lak látszanak. Fura módon éppen a lemondás hoz megoldást. Ha teljesen elengedjük 
magunkat, hihetetlen mértékben megváltozik körülöttünk a világ. Ha kellőképpen 
megedzzük szellemünket, megváltoztathatjuk mind lényünket, mind valóságérzéke
lésünket, mert semmi sem független. 

jean Lescuyer francia zarándok, aki kigyógyult a rákból, így tanította a fiatal leuké
miás beteget: „Ne görnyedj össze a fájdalomtól, mert ezzel csak fölerősíted. Ellenkező
leg, ha fájdalom gyötör, lehetőleg meg kell vele becsületesen, nyíltan békülni. A szen
vedést le lehet győzni. Mondd Istennek: »Tégy úgy, hogy az én szenvedésem eméssze 
el a másokét is, akik ugyanazt élik át, mint én. Tégy úgy, hogy az én szenvedésem 
pusztítsa el a másokét, s ezáltal tisztítson meg engem.« így értelmet adsz a szenvedé
sednek, s csökkented klausztrofób jellegét. Harcolj, de ne fordulj túlságosan önma
gádba. A betegség el fog vakítani. Betölti a látómeződet, nem hagy lélegzetvételhez 
jutni . A másokra gondolás teret nyit előtted. Ahhoz, hogy meggyógyulj, szeretni kell 
az életet." 

Az imádság és a gyógyulás 

A gondolkodás általánosítás, az általánosítás összehasonlítás. Egy bizonyos jelenség
ről vagy jelenségkomplexumról való gondolkodás az összehasonlításból és a megkü
lönböztetésből indul k i . A gondolkodási és a cselekvési zóna közötti - tudatosan vagy 
ösztönszerűen vont - párhuzamok és analógiák nélkül nem lenne kötődés a tapaszta
latok között, nem lennének tapasztalatok sem. 

Az ember ellentétekre osztja a dolgokat: én és a társadalom, fekete és fehér, jó és 
rossz, szegény és gazdag. Egy ilyen dualizmus kényelmes a mindennapi életben, mint 
az a colstok, amelyen mindkét végéről induló számozás van. 

Az osztályozás elkerülhetetlen. Az emberiség nem maradt volna fenn, ha nem tudja 
megkülönböztetni a mérges és az ehető növényeket. Csak az a baj, hogy megállapítá
saink nagyon is emberközpontúak; kicsiny, az egészből kivágott területen érvényesek. 
A hideg és a forró számunkra néhány tucat foknyi különbséget jelent. Az abszolút 
nulla és a csillagok forrósága kívül marad az ember tűrőképességén. Értékeléseink a 
saját szemétdombunkról nézve érvényesek. Olyan fogalmak, mint „fent" és „lent", a 
sztratoszférában értelmüket vesztik. M i azonban hajlamosak vagyunk értékítéletein
ket általános érvényűnek tekinteni. Melyek a káros növények? A búzavetés gyomjai. Ez 
a vélemény azonban csak az ember nézőpontjából igaz. Ha nem teremtene monokul-



túrákat, nem kellene pusztító gyomirtást végeznie. A változatosság kedvéért ehetne 
pitypanglekvárt. 

Harminc évvel ezelőtt nagy buzgalommal pusztították a sasokat mint káros rabló
madarakat, levágott lábaikért pluszpontokat kaptak a vadászok. Aztán rájöttek, hogy 
sasok nélkül szegényebb a világ, és védelem alá helyezték őket. Védelem alá, de ki elől? 
Hát az ember elől. 

A Teremtő felkelti az ő napját jókra és gonoszokra, esőt küld igazaknak és hamisak
nak. Az embernek azonban nem könnyű meghaladnia önmagát. Egy zsidó monda az 
alábbiakat beszéli el: Izrael fiai száraz lábbal keltek át a Vörös-tengeren, majd végignéz
ték, ahogy a fáraó serege vízbe fúlt. Ekkor örömtáncba kezdtek, és az ég angyalai csat
lakozni akartak hozzájuk. Isten azonban megtiltotta ezt, mondván: Gyásznap ez ne
kem, mert az egyiptomiak is az én gyermekeim voltak. 

A bibliai bűnbeesés-történet lélektani szempontból mesteri. Mitológiai köntösbe 
öltözött, üzenete azonban telitalálat. Az ember képessé válik arra, hogy különbséget 
tegyen a jó és a rossz között. És ez baj? Igen. Mert az emberteremtmény csak a saját szem
pontjából tudja osztályozni a dolgokat. Nem fogja föl, milyen alkalmi eljárás ez. Egyet
len mozdulat vagy felosztás sem teljesen hamis, de ez csak az ember, a mindenség 
paránya által húzott választóvonal. 

Szemben áll az anyagi és a szellemi, az isteni és az emberi, az égi és a földi. Az ember 
megtapasztal valamit, ami fölül van a mindennapi életen. Hogy tapasztalata szét ne 
foszoljék, elválasztja a szentet a profántól. Ez egyrészt elkerülhetetlen, másrészt azon
ban konzerválja elválasztását Istentől. 

Nem lenne értelme azzal dicsekedni: az én orvosom az Isten, nincs szükségem földi 
orvosokra! Ha mindent Isten teremtett, akkor ő teremtette az orvosokat és az orvossá
gokat is. Ha minden jó adomány és tökéletes ajándék fentről ered, a világosság Atyjá
tól, akinél nincsen változás vagy változásnak árnyéka, akkor nem lehet szembeállítani 
azt, hogy mi származik tőle és mi nem. 

Larry Dossey amerikai kutató éveken át gyakorló orvosként dolgozott. Megmagya
rázatlan gyógyulásokkal találkozva - számos kollégájához hasonlóan - érdeklődni 
kezdett, hogy az ima hatásával orvosi szempontból foglalkozott-e már valaki. Csak 
ekkor tudta meg, hogy száznál több komolynak minősíthető kutatást végeztek már a 
témában. Ezek közül ugyan nem mindegyik erősíti meg a pozitív okozati hatást, annyi 
azonban kiviláglik belőlük, hogy az ima hat. 

Lawrence Le Shan arra a megállapításra jut, hogy legföljebb az esetek 15-20%-ában 
lehet eredményt észlelni, és azt sem lehet előre tudni, hogy a javulás mikor következik 
be. Nagyon alacsony a hatásfok? Egyáltalán nem. A penicillin, amely forradalmat ho
zott a ragályos betegségek gyógyításában, teljesen hatástalan a tüdőbaj ellen. A terá
piák hatásosságát a konkrét helyzet figyelembevételével kell megítélni, és ez alól az 
ima sem kivétel. Úgy tűnhet, hogy a penicillin és az ima egy kalap alá vétele nem he
lyénvaló, mert az ima a Mindenhatóhoz száll, és ő képes lenne minden nyavalya ellen 
segítséget nyújtani. Igen, képes lenne, de nem köteles! Dossey a fonák imádkozásra 
fiatal texasi futballrajongóit hozza fel példának. A döntő mérkőzés előtti este mindkét 
csapat és drukkerei egybegyűltek, s buzgón imádkoztak a győzelemért. Melyik csapat 



imáját kellett volna meghallgatnia Istennek? Természetesen nehéz elmulasztani a 
győzelemért mondott imát, a haldoklónak is nehéz nem imádkoznia a gyógyulásért. A 
megoldás semmiképpen sem lehet az, hogy Isten minden imát meghallgat, mindenkit 
győzelemhez segít, minden betegséget meggyógyít. Ezért képtelenség laboratóriumi 
körülmények között tesztelni az imameghallgatást - Isten kísérleti úton nem manipu
lálható. 

Mindig nehéz ügy, hogy kísérletekkel bizonyítsunk be valamit, mert az eredmény 
alapigazságokat igyekszik megerősíteni. A helyzetet egy régi anekdota világítja meg a 
legjobban. A pszichiáter azon fáradozik, hogy meggyógyítson egy paranoiás beteget, 
aki halottnak képzeli magát. Miután az orvos kimerítette az érvek tárházát, megkérdezi 
a betegtől, ismer-e olyan halottat, akinek folyik a vére. Emberünk egyetértőn bólint
gat, s hogy véget vessen a vitának, megszúratja az orvossal az ujját. Mikor elkezd foly
ni a vér, az orvos győzelemittas: 

- Látja, maga él! - Mire a páciens: 
- Ez nem igaz. Hiszen éppen most bizonyította be, hogy egy halottnak is folyhat 

a vére! 
Az embernek az a kötelessége, hogy kritikusan kutasson, és igyekezzen megérteni 

mindent, az imádságot is. És ha kiderülne, hogy az imádságnak statisztikailag place-
bohatása van? Akkor ez azt mutatná, hogy a felhasznált eszközök vagy az alkalmazott 
módszerek nem adekvátok, semmi többet. A beteg számára a statisztikának úgysincs 
semmi jelentősége. Számára csak az ő „kísérlete" és ennek eredménye fontos. 

Amikor Larry Dossey számára világossá vált, hogy az imák hatnak, el kellett hatá
roznia, hogyan járjon el. Ahhoz, hogy valakiért imádkozzunk, nincs szükség a testkö
zelségre, az orvos akár a szobájában is imádkozhat. S ha egyszer az ima segíthet, meg-
teheti-e az orvos, hogy ne imádkozzék a betegeiért? Nem ugyanolyan eljárás-e ez, 
mintha megvonna a pácienstől valamilyen gyógyszert vagy egy sebészeti beavatkozást, 
ami segíthetné, hogy a beteg felgyógyuljon? Dossey hát imádkozni kezdett, de nem 
diktálta Istennek, hogy mit tegyen. Kérése a következő volt: „Jöjjön a legjobb, ami csak 
jöhet!" De sohasem írta körül, hogy mit ért a „legjobb" alatt. 

Az érthető, hogy a pszichoszomatikus betegségek esetében hatásos az imádság. 
Lehet magyarázni szuggesztióval és önszuggesztióval. Az ember kerek egység, és lelki 
zavarai okozhatnak betegségeket. Lelki megerősödése pedig gyógyulást is hozhat. 
Hogy áll azonban a dolog a rákkal, amikor bizonyos sejtek kikerülnek az ellenőrzés 
alól, éktelen burjánzásba kezdenek, és öngyilkos módon tönkreteszik az egész szerve
zetet? 

A kutatások alapján kiderül, hogy az ima eredményei paradox módon akkor jobbak, 
ha az imádkozó nem szorgalmaz konkrét következményeket, hanem egyszerűen csak 
azt kéri: Legyen meg a te akaratod. 

Legjobbnak tűnik egyszerűen csak érezni a mindent magába foglaló szentséget, és 
egyben a Mindenható kezébe ajánlani a dolgokat, függetlenül attól, hogy milyennek 
képzeljük vagy hogyan nevezzük őt. 

Imádságunk hatását nem lehet előre kiszámítani vagy rendszerezni. Ha belegondo
lunk, ebben a megállapításban nincs semmi meglepő. Mindig voltak nagybeteg szen-



tek, ugyanakkor hosszú életű, makkegészséges gazemberek is. Pál apostolnak nyilal-
lásai voltak, amelyek az ima hatására sem múltak el. Meg kellett tapasztalnia, hogy Is
ten ereje az elesettségben is teljhatalommal érvényesülhet. Dzsiddu Krisnamurti has
nyálmirigyrákban, Sri Rámana Mahárisi gyomorrákban halt meg. 

Az a követelés, hogy a betegnek meg kell gyógyulnia, méltánytalan Istennel és a be
teggel szemben. Az igazi kegyes magatartás másmilyen. Volt egy híres muzulmán 
orvos, aki történetesen vak volt. Amikor azt tudakolták tőle, miért nem imádkozik a 
saját gyógyulásáért, így válaszolt: „Az, hogy alávetem magam Isten akaratának, jobb, 
mint a látás gyönyörűsége." 

A betegségnek és a fájdalomnak igen fontos helye van az emberi lény életében, h i 
szen sok mindent csak a szenvedésen keresztül tanulhat meg. 

Bizonyos betegségeket, amelyek köré divatos fantazmagóriák fonódtak - ilyen a 
tüdővész vagy a rák - a büntetés, az önárulás formáinak szokás tekinteni. A megszám
lálhatatlan hasonlatcímke miatt, amelyek a rákot a gonosz szinonimájává tették, so
kan szégyenletesnek, eltitkolnivalónak vélték a rákbetegséget, de igazságtalanságnak 
is, amiért a saját teste elárulja az embert. Miért éppen én? - kiált fel keserűen a rákos 
beteg. Egyes orvosok, mint például Kari Menninger, azt állítják, hogy már maga a „rák" 
szó megöl némely beteget, aki különben nem adta volna meg magát (olyan gyorsan) a 
rosszindulatú betegségnek. 

A betegek és önmagunk becsapása Susan Sontag szerint megmutatja, milyen ne
hézzé vált megbékülni a halállal a fejlett ipari társadalmakban. Mivel a halál most el
lenszenvesen értelmetlen esemény, ezért a szinonimájának tartott betegséget eltitko-
landónak vélik. Az a gyakorlat, hogy a rákbetegek előtt titkolják bajuk természetét, azt 
a meggyőződést tükrözi, hogy jobb megóvni a halálba menőket annak tudatától, hogy 
haldokolnak. Elterjedt vélemény, hogy jó, ha a halál hirtelen jön, és még jobb, ha ak
kor érkezik, amikor az ember eszméletlen vagy alszik. 

Ikemi Judzsiró gyűjtötte a reménytelen rákos betegek spontán felgyógyulásáról szó
ló leírásokat. Az esetekben az volt közös, hogy a szenvedők nem harcoltak a betegség 
vagy a halál ellen, hanem elfogadták sorsukul.*** 

Különösen akkor fontos az imádság lelke, amikor önmagunkért könyörgünk. Ha 
kérésünk látszólag eredménytelen, akkor sem kell azt gondolnunk, hogy erőfeszíté
sünk hiábavaló. A gyógyulás nemcsak a daganat vagy a szívbetegség megszűnését je
lentheti. Nagyobb eredmény az a felismerés, hogy a fizikai betegség, lett légyen bármi
lyen kínzó, bizonyos szinten csak másodlagos az emberi létezés egészéhez képest. 
Ennek az igazságnak a felfedezését hihetetlen és megmagyarázhatatlan felépülés kö
vetheti. Ha ez bekövetkezik, ugyan igazi kegyelem, ajándék és áldás, de mindig csak 
másodlagos fontosságú. Az igazi változás és gyógyulás a létezés szintjén következett 
be, így az ember tudatalattiját is magában foglalja. Erre utal - bár szélsőséges formá
ban - David Steindl-Rast bencés szerzetes: „Amíg tudatában vagy, hogy imádkozol, 
még nem imádkozol igazán." 

*** Ismert, hogy a betegség eltitkolását vagy a gyógyulás akarását egészen másként is értékelik - A szerk. 



Miért kellene panaszkodnunk, hogy az ima eredménye nem jósolható meg, vagy 
hogy kérésünk hatástalan? Ha abból indulunk ki , hogy az ima egyszerűen híd az Ab
szolúthoz, akkor azt is felfogjuk: nincs hiábavaló imádság. 

Az értelem világítótornyai 

Jóléti társadalomban élünk. Ez a kijelentés nem annyira az anyagi javak bőségét, mint 
az információk sokaságát jelenti. Naponként átlagosan tíz új észt nyelvű könyv jelenik 
meg. Fel lehet tenni a kérdést, ki győzi ezeket megvenni. Komolyabb kérdés azonban, 
hogy ki képes őket elolvasni. Mindet elolvasni fizikai képtelenség. Válogatni kell kö
zöttük. Minek az alapján? 

Amint Marshall McLuhan megjegyzi, az információ már nem árutermelési eszköz, 
hanem ő maga vált fő-fő áruvá. A médiumok nem ideológiaközvetítők, hanem ők ma
guk az ideológia. Umberto Eco szerint nem lényeges, hogy mit közölnek a tömegkom
munikációs csatornák. Mivel a befogadót a nagyszámú, különböző csatornákból érke
ző hír egyidejűleg árasztja el, a közlések tartalmának nincs különösebb súlya. Egyedül 
az állandó, folyamatos információbombázás számít, amelynek során a tartalmi különb
ségek kiegyenlítődnek és eltűnnek. Nem létezik valamilyen törvényszerűen növekvő 
tudás. Legalábbis nem úgy nő, mint egy fa. Inkább az a helyzet, hogy egyre több nyers 
információ áll rendelkezésünkre, amelyet értelmeznünk kell. 

Ha az ember felszínen akar maradni az ismeret- és ingeráradatban, valahogyan el 
kell döntenie, mi lényeges és mi nem. Egy észt médiamágnás így oktat bennünket: „A 
sajtótermékek olvasója azt kérdezi magától: Mire vagyok kíváncsi? Ez pokolian nehéz 
kérdés. Mindjárt nem is tudja megválaszolni az ember. Napjainkban a közönség több
sége választ egy Főszerkesztőt, aki megbízhatónak tűnik ebben a dzsungelben. Hama
rosan megszűnik a céltalan futkosás az információs pokolban: A Főszerkesztőd a Ve
zetőd, aki megmondja, mi érdekel téged." 

A patriarchális rendszerek megrepedeztek, és az egyének egyre inkább magukra ma
radnak. Elméletileg kinek-kinek saját magára kellene hagyatkoznia, és el kellene bol
dogulnia a tekintélytisztelet és a szófogadás mentőöve nélkül. Valójában azonban az 
ember gyenge és tanácstalan. Kormányost keres, aki előtte lavíroz a technológiailag 
tökéletes termelői társadalom és a szükségletek tökéletes kielégítésére törekvő fo
gyasztói társadalom áramlatai és sziklazátonyai között. 

Ebben nincs semmi új. A kultúra továbbadása ősidőktől fogva mindig az egyik lehe
tőség volt a helyzetnek megfelelő viselkedés biztosítására, hiszen a kultúrán keresztül 
az ember örökli szomszédjai utánzásának hajlamát. Annak a Homo erectus nőnek, aki 
a tanzániai Serengetitől nyugatra vándorolt, s a hegyvidéki erdőség határvidékén élő 
idegen törzshöz csatlakozott, hasznosabb volt új társai példájára gyümölcsöt gyűjteni, 
nem pedig különféle földi gumókat keresgélni, hiszen ilyeneket új lakóhelyén nem is 
talált volna. 

A gyűjtögető vadászok kis csapatában egymáshoz kellett igazodni. Az emberi tár
sadalom sohasem volt individuumok társadalma, mint a leopárdoké vagy az oroszláno-



ké, bár egyes oroszlánok is csoportokba gyűlnek. Az emberi társadalmat csoportok, 
szuperorganizmusok alkotják. A konformizmusból származó együttélés kötöttségei 
felbecsülhetetlen fegyvernek bizonyulnak a világban, ahol a csoportok kénytelenek 
összedolgozni, hogy másokkal versenyezhessenek. Az elhatározások önkényessége ke
vésbé fontos, mint az egyetértés. 

Az ember társadalmi tudata két körülménytől függ: az azonosító és a megkülönböz
tető képességtől. Az ember nem tud magára találni, se egyéniségét tudatosítani más
ként, mint a társadalmi élet közvetítésével. Ez a közvetítő elem azonban sokkal többet 
jelent, mint egyszerűen külső meghatározó erőt. Az ember ugyanúgy alá van vetve 
társadalma szabályainak, mint az állat, ráadásul az a képessége is megvan, hogy tevé
kenyen részt vegyen a társadalmi élet formáinak alakításában és megváltoztatásában. 

Herbert Simon véleménye szerint őseink sikerét társadalmi „alávetettségük", azaz 
a közös élet hatásainak befogadása biztosította. Kényelmesebb és rendszerint jobb is 
úgy viselkedni, ahogyan a többiek megkívánják tőlünk, ahelyett, hogy nekiállnánk 
egyedül feltalálni a biciklit. Miért viselkednek az emberek az idő és hely tekintetében 
pontosan körülhatárolt helyi modell szerint? Több elmélet is megpróbál választ adni. 
David Hirschleifer feltételezi, hogy aki dönt valamiről - például arról, hogy milyen 
hosszú szoknyát vásároljon vagy milyen filmet nézzen meg -, két információforrásra 
támaszkodhat. Először is a saját véleményére, másrészt a többi ember választására. Ha 
a többiek egységesek az elhatározásukban, maga is csatlakozhat a tömeghez, és meg
tagadhatja a saját véleményét. 

Nincs i t t szó gyengeségről vagy butaságról. A többi ember viselkedése is az idők 
során gyűjtött hasznos információkon alapszik. Miért bízna meg az ember a maga 
gyarló értelmében, ha csatlakozhat emberek ezreinek nézőpontjához? Milliónyi mozi
ba járó nem tévedhet a filmet illetően, legyen az bármilyen üres és talmi. 

Az ember divatvonzalma egyszerre nagyvonalú és törékeny. Elég egy kis friss infor
máció, máris mindenki elfordul a régitől az újhoz. A divatfüggőség - az információára
dat nyomására - ide-oda dobál bennünket. 

Az embert meghökkentően könnyű rávenni arra, hogy a legveszélyesebb és legesz-
telenebb ösvényre lépjen egyszerűen csak azért, mert mások is ezen haladnak. A náci 
Németországban számtalan ember állt el személyes véleményétől azért, hogy egy pszi
chopatát kövessen. Mao Kínájában a szadista államfő képes volt arra mozgósítani a 
tömegeket, hogy a lehető legnevetségesebb dolgokat tegyék: lábasokból, serpenyőkből 
olvasszanak acélt, irtsák a verebeket. Igaz, ezek szélsőséges példák, de ne vigasztaljuk 
magunkat azzal a reménnyel, hogy a mi társadalmunk nem ilyen ostoba. M i is azért 
követjük az uralkodó divatot, mert uralkodó. 

A jóléti társadalom képes kielégíteni az ember minden vágyát. A szükségletek nagy 
része nem biológiai jellegű, hanem a fogyasztói társadalom maga hozta őket létre. 
Csupán egy szükséglet marad kielégítetlenül. Az értelem szükséglete. Mire való ez az 
egész nyüzsgés? 

Az alaklélektanban szó esik az érzékelés elrendezésének törvényéről. Az emberben meg
van a törekvés, hogy értelmezze és megtapasztalt egészként magyarázza a világot és 
benne saját helyét, szerepét. Az elrendezési szándék az emberi elme veleszületett sa-



játságának tűnik, és igen fontos az életben maradás szempontjából. Hiszen minél 
nagyobb a megértett és elrendezett információtömeg, annál nagyobb az alkalmazkodá
si képessége. 

Ezt a nézetet a kísérleti memóriakutatások is megerősítik. Bár a jelentés és az értel
mezés nem magyaráz meg mindent, döntően meghatározza az anyag elsajátításának 
sikerét. Csak az értelmezett állítás, esemény vagy helyzet illeszkedik bele a meglévő 
ismeretek rendszerébe. Minél kevésbé tudja az ember, hogy mit akar, annál inkább 
kész azt akarni, amit a többiek tesznek, vagy egyszerűen utánozni, amit mások tesznek. 
Az egzisztenciális vákuum következményeképpen sajátos neurózis keletkezik. 

A neurózis oka már nem az elfojtott szexualitás, mint Sigmund Freud idejében, 
hanem az elfojtott gondolat. Napjainkban a páciensek nem kisebbrendűségi érzéssel 
mennek pszichiáterhez, mint Alfred Adler idejében, hanem a gondolatsivárság, az 
egzisztenciális vákuum érzésével. 

Viktor E. Franki, a harmadik bécsi mélylélektani iskola, az úgynevezett logoterápia 
alapítója pszichológiai immunitáshiánynak nevezte, havalaki nem képes elviselni az alul-
maradást, a vereséget. Az ilyen emberek folyton vágyaik beteljesedésére várnak. Nem 
szűnnek meg az után sóvárogni, amijük még nincs, vagy feláldozni azt, amijük már 
van. A frusztráció rémületében nem képesek legyőzni az elkerülhető szenvedéseket, és 
nem bírják elviselni az elkerülhetetleneket. 

Nem elég, ha az embert élvezet- és munkaképessé tesszük. Az embernek szenvedés
képesnek is kell lennie. A neurotikusnak nincs elég bátorsága szenvedni. Nem jut 
eszébe, hogy értelmet is adhatna a szenvedésnek. Ha az ember életének van értelme, 
ennek nevében kész bármit elviselni. A feszültségbíró képesség a szellemi egészség 
fokmérője. 

Hérakleitosz mondta: „Az emberek nem értik meg, hogy amit ellenkező irányba fe
szítenek, harmóniára lel az ellentétben, mint az íj vagy a líra húrja." 

Ahhoz, hogy feltárjuk e harmónia lényegét, nem szükséges bizonyítani azoknak az 
erőknek az azonosságát vagy hasonlóságát, amelyekből ez az összhang létrejön. Az 
emberi kultúra különböző formáit nem az azonosságuk vagy az alapcélok összehan
goltsága tartja össze. Csak dinamikus, nem pedig statikus egyensúlyról lehet beszél
ni . Az ellentétes erők harcának eredményével van dolgunk. Ez a harc nem zárja k i a 
„rejtett harmóniát", amely Hérakleitosz szerint „jobb, mint a látható". A méhek és a 
hangyák életében világos munkamegosztást és bonyolult társadalmi szervezettséget 
figyelhetünk meg. Az állatoktól eltérően az emberek esetében a társadalmi jelleg nem
csak a cselekvés mezején, hanem a gondolatok és az érzések területén is érvényesül. 
Ernst Cassirer azt mondta, hogy a kultúrát mint kerek egészet csak az ember folyama
tos önfelszabadításaként lehet megrajzolni. A nyelv, a mítosz, a művészet, a vallás és 
a tudomány ennek a magasabb társadalmi formának a része és szerves feltétele. 

Azt, amit Max Scheler a 20. század harmincas éveiben az öreg Európa kultúrértéke-
iről mondott, át lehet helyezni az új körülmények közé: „Ha már nem is lehet őket 
abszolút példaképeknek nevezni, mégis közös és nélkülözhetetlen jelzőtüzek, vilá
gítótornyok, amelyeket nem előttünk álló célokként kell követnünk, hanem vissza-
vissza kell rájuk pillantanunk." 



Ha a hajóút nincs bójákkal kijelölve, akkor tanácsos a „hátunk mögötti" világító
tornyok segítségével megtalálni a menetirányt. 

Nekünk előre kell vitorláznunk. A zárt rendszerek a termodinamika második törvé
nye alapján megsemmisülnek és eltűnnek. Ahhoz, hogy a rendszer életben maradjon, 
szünet nélkül új információkat kell kapnia. Az élet arra használja az információt, hogy 
formába öntse az anyagot. így áll elő összes látható fizikai rendszerünk. Az információ 
szerepe benne rejlik magában a szóban: in-formatio, azaz megformálás, megvilágosítás. 

Úgy tűnik, az információ a mindenség alapkomponense, amelyet egy másik láthatat
lan elem, a jelentés szervez meg. A jelentésre támaszkodva tudunk átjutni a káoszon 
és tudjuk megérteni a világot. Ha a jelentés vezérel bennünket, újrateremthetjük ma
gunkat, és tovább vihetjük azt, amit a legértékesebbnek tartunk. 



Orhan Veli Kanik versei 

Az új török líra jelentős képviselőjétől korábban már közöltünk egy válogatást (Credo, 2002/ 
3-4. 126-133. o.), amelynek bevezetőjében rövid pályaképet is adtunk. Most ismét Kanik - akit 
a törökök inkább Orhan Veliként emlegetnek - verseiből közlünk egy csokorra valót. 

Bár a költő korai, rímes verseiben sok a mesterkéltség és a világfájdalom, van közöttük vissza
fogott hangú, szép alkotás is: válogatásunk élére ilyet helyeztem. A második darab a korai 
szabadversek közül való: különös áhítata, mondhatni rejtélyes költőisége némileg szokatlan az 
életműben. A többi vers általában már Orhan Veli jellegzetes hangján szól, bár az utolsó darab 
egy rubái, amely ironikus - ha ugyan ironikus - éllel támasztja fel az oszmán műköltészet ked
veltformáját. 

Az idegen olvasó általában életközelinek érezheti Kanik költészetét, s talán még töröksége sem 
tűnik színtelennek számára. Mégis elhangzott az a vád, hogy az Orhan Veli-vers lényegében a 
francia szabadvers-irodalom szüleménye, és életközelsége inkább látszat, hiszen főleg kliséi kap
csolják a török közeghez. Ebben a gondolatban jelentős részigazságok vannak, azonban úgy 
tűnik, hogy Orhan Veli erős lírikus, akit aligha lehet ilyen könnyedén „leírni". (A vádat mégis 
megemlítem, mert az úgynevezett „kis" irodalmak képviselői nyilván nagyon ismerősnek talál
ják.) 

Válogatásunk első három verse a korai korszakból való, a következő költemények (az Elván-
dorlásfó/ a Megszólnakig) a Garip (Furcsa) című kötet 1945-ös kiadásából származnak. 

Négy verset (a Regényhőstó'/ a Vendégig) a Vazgecemedigim (Amiről nem mondhatok le) 
című kötetből választottam, a két utolsó költemény pedig már kései vers, amely a költő életében 
nem került kötetbe. A mostani válogatás - a Megnyugvás és a Rubái kivételével - a költő mun
kásságának korai és középső szakaszából merít, így a négy év előtti közléssel alig van időbeli 
átfedés. (Más kérdés, hogy visszafelé haladunk, mint a rák.) 

A versek eredeti címét a közlés sorrendjében közlöm: Gün doguyor, Olümden sonra ne§e-
lenmek icin, Deniz, Hicret I—II, Kitabe-i seng-i mezar I—III, Sabaha kadar, Anlatami-
yorum, Söz, Bir román kahramani, Tren sesi, Degil, Misafir, Ráhat, Rubai. 

Válogatásunk alapját az Orhan Veli: Bütün siirleri című kötet 5. kiadása (Isztambul, 
1954) képezi. 

A műfordítások nagy részét Bede Anna készítette, fáradságát most is hálásan köszönöm. Két 
rövid verset utólag választottam ki, ezeket - némi merészséggel - magam ültettem át (Halál 
utáni vigasznak, A tenger). - A szerk. 



NAP SZÜLETIK 

Megoldódik nyelve az éjszakának, 
Menekülnek az árnyak a mélybe, 
Szétfoszlott a rejtélyes varázslat, 
Nap születik a város fölébe. 

A kémények már kirajzolódnak, 
Nap születik a város fölébe, 
S bámul csak a Nap fényes szemébe 
Almos szeme kósza karvalyoknak. 

Meghimbálja ágait a nyárfa, 
Feltornyosul nappali helyére. 
Nap születik a város fölébe, 
Kékes fénnyel világossá válva. 

Nap születik a város fölébe, 
Színnel s formával telik meg az új nap, 
Halvány arcú házak megmosódnak 
A még égő utcalámpa-fénybe. 

Megmozdulnak halmai a földnek, 
Nap születik a város fölébe. 
A hófehér szirmú estikére 
Harmat hullat egy szikrázó könnyet. 

S mint szökőár zúdul part kövére, 
Nap születik a város fölébe. 

(Bede Anna fordítása) 



HALÁL UTÁNI VIGASZNAK 

Most végtelen tengerre gondolok, 
Míg a felhők a fejem fölött 
Egy Olümposz isteni nyugalmával 
Vonulnak át, 
S a puszta tündérei dalaikat zengve 
Táncot járnak a szántóföldeken, 
Szemnek nem láthatón. 
De miért van az, hogy a kék egekbe 
Arad ugyan szét a kabóca hangja, 
A madarak is elkezdik dalát?1 

(Mányoki János fordítása) 

A TENGER 

Tengerparti szobámban 
Ki sem nézek az ablakon, 
Mégis tudom, csónakok vonulnak 
Dinnyével rakotton. 

A tenger, mint én tettem egykor, 
Tükrét a szobám mennyezetén 
Villogtatja, s bosszantásomon 
Mulat. 

A hínár szaga 
S a partra húzott hálókarók 
A parton játszó kisgyerekben 
Emléket nem ébresztenek. 

(Mányoki János fordítása) 

1 A zárókérdés az eredetiben sem világosabb. Régi megfigyelés - egyfajta toposz - , hogy a mediterrán 
kánikula idején a madarak is elhallgatnak, csak a kabóca hallatszik. A mondat valószínű értelme: a nyári, 
nappali kabócahanghoz miért csatlakoznak a madarak? A kérdés akár józan és logikus is lehet, a jelenség 
azonban - legalábbis a költői szándék szerint - titokzatos, ily módon fölerősíti a cím által is sugallt 
metafizikumot. Másik érdekesség a Balassi-strófa szerű szerkezet, amelyre Sudár Balázs hívta föl a figyel
memet. 



ELVÁNDORLÁS 

I . 

Tetőkre néző ablakából 
Látszott a kikötő. 
És a templom harangjai 
Megállás nélkül szóltak, egész nap. 
Vonatfütty hallatszott az ágyába 
Időnként 
Éjjelente. 
Aztán egy lányt kezdett szeretni 
A szemközti házból. 
S bár így állt a dolog, 
Elhagyta a várost, 
Másik városba ment. 

I I . 

Most nyárfák látszanak 
Ablakából, 
A csatorna mentén. 
Napközben esik az eső, 
És áll a vásár a szemközti téren. 
Neki pedig folyton 
„Pénz, utazás, levél" 
Ilyesmin jár az esze. 

(Bede Anna fordítása) 

KITÁBE-I SZENG-I MEZÁR 2 

(Sírfelirat) 

I . 

Semmitől nem szenvedett úgy a világon, 
Mint ahogy a tyúkszemétől szenvedett. 
Még amiért csúnyának született, 
Azért sem kesergett annyira. 

2 Az ünnepélyes, teljes egészében arab és perzsa szavakból álló oszmán török cím („sírkőfelirat") hangu
lati ellentétben áll magukkal a versekkel. 



Mikor cipője nem szorította, 
Nem emlegette ugyan Isten nevét, 
De rossz embernek sem lehetett mondani: 
Igazán kár Szülejmán Efendiért. 

I I . 

A dolog bizony nem úgy esett: 
To be or not to be, hezitálva. 
Egy este elaludt, 
És többé föl sem ébredt. 
Fogták, vitték, 
Lemosták, imádkoztak, temették. 
Ha meghallják a hitelezői, 
Követeléseiket bizonyára törlik. 
S ami az ő követeléseit illeti, 
Követelése nem volt a megboldogultnak. 

I I I . 

Fegyverét elraktározták, 
Egyenruháját másnak adták, 
Már nincs tarisznyájában morzsa, 
S szeretőjén csókja nyoma. 
Egy fuvallat volt -
S ő maga ment el. 
Még neve sem maradt emlékül. 
Csupán két sor maradt 
Kézírásával a kávézó zugában: 
„A halál Allah törvénye, 
Bár elköltözni sose kéne." 

(Bede Anna fordítása) 

REGGELIG 

Ezek a költők rosszabbak a nőknél: 
Mit kell ily emberektől elviselni! 
Lehet egy egész éjjelt eltölteni 
Egyetlen verssor bűvöletében? 



Fülelj csak, lássuk: meg bírod-e hallani 
A háztetők, a kémények dalát? 
Vagy a hangyákét, amint a búzaszemet 
A bolyba cipelik? 

Ha nem várom ki, talán nem kél fel a Nap? 
Elcsépelt rímeket indítsak útnak 
A kapunkhoz érkező szemetesekkel 
A tengerpartra? 

Az ördög azt mondja: Nyiss ablakot 
És kiabálj, kiabálj reggelig! 

(Bede Anna fordítása) 

MEG NEM SZÓLALTATHATOM 
(Moro romantico) 

Ha sírok, meghalljátok-e hangom 
Soraimban; 
Meg tudjátok-e érinteni 
Könnyeimet ujjaitokkal? 
Nem tudhattam a dalok ily szépségét, 
S a szavak ily elégtelen voltát 
Bajba jutásom előtt. 

Van egy hely, tudom, 
Hol mindent el lehet mondani. 
Jócskán megközelítettem, érzem, 
S meg nem szólaltathatom. 

(Bede Anna fordítása) 

MEGSZÓLNAK 

Másként vagy szép a tükörben, 
Másként az ágyban -
Miért bánt az, ha megszólnak? 
Szépítsd magad, 
Kényeztesd magad. 



Csak azért is gyere 
Piac idején 
A cukrászdába. 
Megszólnak? 
Szóljanak! 
Nem vagy a szeretőm? 

(Bede Anna fordítása) 

REGÉNYHŐS 

Sátorlapomra zuhog az eső, 
A szároszi öbölből a szél tör elő, 
És én, egy regény hőse, 
Fűágyamon, 
A második világháborúban, 
Fejemnél petróleumot égetve 
Igyekszem kivenni osztályrészemet. 
Egy városban kezdődő, 
Ki tudja, hol, 
Ki tudja, mikor végződő 
Osztályrészemet. 

(Bede Anna fordítása) 

VONATFÜTTY 

Nem értem magam. 
Sem a szép nő nem vidítja szívemet 
Ebben a városban, 
Sem az ismerős arc. 
Halljak csak vonatfüttyöt: 
Két szemem 
Két forrás. 

(Bede Anna fordítása) 



NEM A Z 

Nem tudom, hogyan is mondjam, 
Hogyan, hogyan? Nektek bajomat. 
Olyan baj, ellenségnek sem kívánom. 
A szív sebe, mondanám, 
De nem az! 
A kenyérgond, mondanám, 
De nem az! 
Olyan baj az... 
Kibírhatatlan! 

(Bede Anna fordítása) 

VENDÉG 

Tegnap egész estig szörnyen unatkoztam: 
Két doboz cigaretta meg sem kottyant. 
írtam volna, de nem volt ötletem. 
Hegedültem - először életemben. 
Ténferegtem, 
A sakkozókat bámultam, 
Egy slágert más dallamon dudorásztam, 
Legyet fogdostam gyufásdobozba; 
Az Isten verje meg! Végül is 
Elindultam, megjöttem, itt vagyok! 

(Bede Anna fordítása) 

MEGNYUGVÁS 

Majd ha kibékültünk - mondod. 
Ha nem leszek éhes - mondod. 
Ha nem leszek fáradt - mondod. 
Ha nem kell pisilnem - mondod. 
Ha nem leszek álmos - mondod. 

Ha meghaltam - miért nem mondod? 

(Bede Anna fordítása) 



Fokon irodalmakból 
! 

RUBAP 

Az élet örök titka ez, ójer, lásd itt: 
Egy árva gyökér tartja a fát, s nem dől el. 
Mily édes a lét, látod, a gyarló ember 
Láb nélkül is, kéz nélkül is élni vágyik. 

(Bede Anna fordítása) 

3 A rubái-forma kiválóan alkalmas életbölcsességek, emberi alapélmények kifejezésére. Tavalyi Yahya Kemal 
Beyatli-válogatásunk ugyancsak rubáival végződött: „Lépj túl az időn, s nyílik a titkok fátyla / Egy korsza
kot ott tölts, ahová szíved vágyik / Én szürke korunkból kivonultam, s láttam / Bizáncot legyőző eleink 
csatáit." (Bede Anna ford.) 

Yahya Kemalnál egy misztikus hangulatú elvágyódás, Orhan Velinél a pőre életösztön fölötti - némileg 
gunyoros - csodálkozás képezi az alapélményt. 



MÁNYOKI J Á N O S 

Éjszaka Szindzsában* 

Vannak rettenetes éjszakák. Az ember fölriad, enyhe szorítást érez. Agyába tolakszik 
az élet rosszabb lehetősége: a betegség, a botrány, a harc. Nem bír tőle szabadulni. 
Vigasztalódni szeretne: változik az idő - mondja magának. Olcsó beszéd. Hiszen az 
időváltozás csupán eszköz, amely segít megvilágítani helyzetünket. Tehát kínlódha
tunk tovább. Aztán mégis világosodik. A rémképzet meghátrál, de ott marad a sze
münk előtt. 

Máskor nem is kell fölriadni: valami már beköszöntött, helyesebben szólva ránk 
szakadt. Ilyenkor talán le sem fekszünk, de mindenképpen virrasztunk. 

2003. december 19-én, péntek éjszakáján érkeztünk meg Khartúmba. Sötétség, rész
ben hepehupás földutak, kedvetlen, aluszékony szállodai portások, s mindenekelőtt: 
sűrű igazoltatás. A város úgy viselkedett velünk, mint az a tanár, aki kezdetben szeret 
ijesztőnek látszani. 

Délelőtt már ragyogó napsütés volt. Az utcákon fehér, zöld és piros leplekben to
longtak a szegény, de élénk afrikai muzulmánok. A kormányzati negyed a brit fénykor 
gyarmati eleganciáját idézte, a Kék-Nílus partján pedig megragadó látványt nyújtott 
a sétány: pálmasor, egzotikus fák, leanderek. 

A ferences templom kerítése mögött rezesbanda szól: lassan kivehető a dallam, a 
Stille Nachtot dobpergés kíséri. Szudánban a katonazenének nyilván megvan a helyi 
értéke. A neogót anglikán téglatemplom - az elnöki palota átellenében - múzeummá 
változott. Falain töviskoszorú-, kötél-, korbácsábrázolás; az igék részben levakarva. A 
vitrinekben aranyos, drágaköves Koránok és díszfegyverek, körben királyok, khedivék, 
angol-egyiptomi főkormányzók portréi. Egy szakadt húrú zongora is látható, amely a 
dervisek által lefejezett főkormányzó, Gordon pasa tulajdona volt. Elidőzök mellette. 

Mindhárom várost - valójában inkább városrészt - fölkeressük. Motoros riksákkal 
száguldozunk. Átsétálunk a Kék-Níluson: Bahríban egyetlen telken két templom is 
áll, az Egyiptomból beköltözött koptok számára. Benézünk az egyikbe: a pap éppen a 
gyermekekkel gyakorol, a karácsonyra - vagy a vízkeresztre - készülnek. Omdurmán-
ban meglátogatjuk Abdullah kalifa házát, csupán kívülről tekinthetjük meg a Mahdí 

* A szudáni arab élőbeszéd a dzs helyén a gy hangot használja. A couleur locale érdekében érdemes lett 
volna Szingyát, gyáli innt stb. írni, mivel azonban a „klasszikus" arab nevek (Dzsezíra, Dzsebel Barkai) 
népszerű írásmódján nem akartam változtatni, az egység érdekében a dzs betű mellett döntöttem. Egyet
len kivétellel: magyarab. 



ezüstkupolás kegyhelyét. Fölkeressük az itteni egyetemet: egyszerű pavilonjai virágzó 
cserjék között rejtőznek. Szomszédságában estefelé marhacsorda vonul. Átellenben 
kopár temető látszik, a szent emberek sírja fölött a kupola inkább kúpot formáz. Egy 
serif sírjánál a dervis átszellemült arccal énekli Isten dicsőségét, körülötte macskák 
jönnek-mennek. 

A khartúmi oldalról kisebb sétahajóval indulunk arra a helyre, ahol a Kék- és a Fe
hér-Nílus egyesül. A Kék-Nílus medre mélyebb, vize szemlátomást sötétebb tónusú. 
Torkolata előtt sziget: mondják, hogy nagyobb áradások idején néha feltűnik rajta egy-
egy víziló. A Fehér-Nílusra kanyarodunk: helyenként szinte parttalan, mintha mezőn 
folyna. Viszonylag sekély, világos víz. 

A Nemzeti Múzeum zárva, a Néprajzi Múzeum zárva. A város azonban így is elég 
kárpótlást nyújt. A török - vagy inkább egyiptomi - jelenlét nyomát néhány százötven 
év körüli türbe mutatja. Vitathatatlanul török eredetű az a hatalmas, modern dzsámi, 
amely a németországi vendégmunkások adományaiból épült. De a kínaiak is építkez
nek: szállodájuk messzire tornyosul a bahri oldalon. Indiát a filmipar képviseli: ha
talmas sikerrel vetítik az Asóka királyról forgatott romantikus szerelmi történetet. 
Fontolóra vesszük, hogy mi is beülünk a moziba, de túlságosan hosszú a sor. Ha Khar-
túmban töltenénk a szilvesztert, s ha lenne alkalmas ruhánk, talán a brit időkből szár
mazó pompás Holiday Inn hotelt is fölkereshetnénk... 

Az elnöki palota mögött, a Kék-Nílus partján barátságos kis kamasz nézelődik, Mo
hamed. Megkérdezem tőle, van-e még errefelé krokodil, „timszah". Leszalad a parton 
és a vízbe meríti a fejét. Beszédes válasz. Amikor elköszönünk, egyik kezét a szívére, 
másikat a homlokára helyezi, kissé meghajol. 

Az autóbusz-állomásnál pici kislány koldul, görcsösen fiam térdére tapad. A fiatal
ember zavarba jön. Több ilyen eset aztán nem volt. 

Bár a nép általában muzulmán, az egyes négerek - sillukok, dinkák, nuerek - gyak
ran ma is homlokukba vágják-szúrják a törzsi jelet. Itt-ott szembeötlik, hogy a szem
foguk is hiányzik, még gyermekkorban eltávolíthatták. 

M i vendégek vagyunk, élvezzük a hűvös és tágas kerthelyiségek esti nyugalmát: fű, 
pálma, leander, macskák, majmok. Az asztalon pompás gyümölcskoktél, tea, továbbá 
hal, birka- és baromfihús. Körülöttünk fényben úszó lámpabúrák és csobogó szökő
kutak. Mozdul az esti szél, mozdulnak a pálmalevelek: alig érzékelhető, finom vízper
metet kapunk. Virágillat. A gazdag utazók megpihennek. 

Hétfőn reggel az atbarai busszal jutottunk el Meroéba. Tevén, szamáron és gyalog jár
tuk be a sivatagi piramismezőt, majd a királyi palota és az Ámon-templom maradványa
it is fölkerestük. Fiam időközben összebarátkozott egy kenyai zenekarral, amely szin
tén fölkereste az óafrikai dicsőség színhelyét. 

Délután jótét lelkek teherautón magukkal vittek bennünket Sindibe, ahonnan es
tefelé mikrobusz indult a fővárosba. Út közben egyszer csak föláll egy burnuszos öreg
úr: ha a mikrobusz késne, ha már éjnek évadján bajos volna hazavergődni, menjünk 
vele, aludjunk meg nála, akár a busz egész közönségét szívesen befogadja. 

Valamivel később észreveszem, hogy jobb felől egy halvány színekbe bugyolált asz-



szonyka erősen figyel bennünket, majd élénk diskurzusba kezd szudáni kísérőnkkel, 
Tárikkal. Pár perc múlva Tárik bejelenti, hogy ebédmeghívásunk van holnapra. 

A Kispécről hozott almák mind elfogytak már, pedig talán érdekes lett volna Szudán
ban a magyar alma. Egy doboz Merci csokim még van: pákosztos gyermekem ugyan 
hírem-tudtom nélkül megbontotta, de alig hiányzik belőle valami. Fölmarkolom... 

Vályogkerítés, kopár, viszonylag szűk udvar, lapos tetejű, földszínű vályogház. Az 
épület azonban tágas: jókora helyiségei vannak, szinte hatalmas az előszoba. Tekin
télyes, négy méter körüli a belmagasság. Üvegre nincs szükség az ablakon, elég némi 
vasrácsozat. A színes függönyök állandóan mozognak a kereszthuzatban, s a szobák
ban kellemes, hűvös a levegő. A bútorzat gyér, de alkalmas. Az ágyak szélére ülünk. A 
szoba egyik oldalán a vendégek, átellenben a vendéglátók: a háziasszony és négy gyer
meke. Két fiú, két lány. A lányok halvány színű leplekbe burkolóznak, s öltözékük igen 
előnyösen emeli ki a kreolszín vonások finomságát; de a mozgásuk is finom, mondhat
ni, előkelő. Két fivérük európai módon öltözik. A teázás közben valami arab-angol ke
veréknyelven folyik a társalgás: megtudjuk, hogy a ház ura szabómester, még nincs i t t
hon, dolgozik. A gyerekek tanulnak: a két lány és az idősebb fiú gyógyszerésznek ké
szül: úgy látszik, az népszerű foglalkozás. A kisebb fiú még középiskolába jár, ő még 
nem döntött. 

Érkezik a szomszédasszony, s megtudjuk, hogy az ebéd voltaképpen az ő műve. Ami
kor azonban fényképezésre fordul a dolog - jóllehet derűs orcával -, elmenekül. Köz
ben az udvaron már terítenek, azaz kinyújtóztatnak egy jókora szőnyeget, s a két fiú 
szertartásos komolysággal hozza be a méteres átmérőjű fémtálcát: kisebb tálakban, tá
nyérokon hat-nyolc fogás van rajta. Különféle módon elkészített birka- és tyúkételek. A 
férfiak körbetérdelnek a kanalakkal. A nők hol feltűnnek, hol eltűnnek a háttérben. 

Sötét van, amikor elbúcsúzunk. Különféle növények termését kapjuk ajándékba. 
Egyiket az ember ivás előtt veszi a szájába, s a centiméternyi átmérőjű, fehéres termés 
kellemesen savanykássá, mintegy citromossá teszi az ivóvizet. Van továbbá egy körté-
nyi méretű, csontkemény, kakaószín mag: ezt reszelni kell, s utána türelemmel nyalo
gatni. Némileg a törökmézhez hasonló, kellemes ízt érezhetünk. Vendéglátóink el
mondják, hogy az ország déli részén ez a mag a szegények csokoládéja. 

Az ebédmeghívás keddre szólt. Közben azonban már kijegecesedett a másnapi prog
ram: szerdán reggel délkeletre indulunk. 

Fél évvel korábban, Galgaguta mellett egy tanyán kezembe került Bedrích Machulka 
műve. A kiváló vadász - afféle cseh Kittenberger - igen érdekes Afrika-könyvet írt, s 
munkája 1963-ban - úgyszólván reprezentatív kivitelben - magyarul is megjelent, 
Vadcsapáson Afrikában címmel. Machulka többnyire Szudánban járt, s művében igen 
terjedelmes fejezetet szentelt a Dindir (ő Dindernek írja) folyó vidékének, amelyet 
kitűnő vadászterületnek tartott, jóllehet az Etiópiából átszökdöső orvvadászok őt 
magát is megpuskázták. 

Galgagután még álmomban sem véltem, hogy ilyen sebesen Machulka nyomába 
eredek. Az eredeti célország a zsúfolt és gazdag Egyiptom volt. Később Szudán is a 
képbe gömbölyödött, azzal a kikötéssel, hogy a fővárostól délre semmiképpen nem 



megyünk. Khartúmban azonban megtudtuk, hogy a Dindir Nemzeti Parkban nincs 
malária, a park látogatható, s a busz öt-hat óra alatt odaröpíti az embert. 

Filozófiám legott megváltozott, s már a következőképpen summáztam: Khartúmból 
a nyárspolgárokon kívül csak a Nílus iparkodik északnak. A lelkes lény, az érdemi 
közönség délre fordul. Fiacskámat és tudós fiatal barátomat nem volt nehéz meggyőz
ni: javaslatomat nyitott füllel hallgatták az ártatlanok. 

A légkondicionált busz csakugyan röpült a kényelmes aszfaltúton. A terep sima volt, 
mint az asztallap. A Dzsezíra, azaz a sziget Szudán legsűrűbben lakott vidéke; neve pe
dig arra utal, hogy a két Nílus között terül el. Errefelé bőségesen öntöznek: zöldellő ter
mőföldek húzódnak mindkét irányban, egészen a szemhatárig. Aztán szürke agyag
házak tömege tűnik elő: Vád Madani - ahogy a gyermek magyarítá: a Vad Madám -
mellett suhanunk. Gyorsan telnek az órák, már Szennárt is elhagyjuk. Megérkezünk 
Szindzsába. 

Látjuk, érezzük, hogy az arabság agyag-vályog építkezése mindinkább eltűnik, s az 
uralmat fokozatosan átveszik a négerek nádból-fűből rakott, kerek, lapos kúp tetejű 
kunyhói. S ha Khartúmban olyan benyomásunk volt, hogy van egy világosabb bőrű 
kisebbség és egy kávészínű átmenet, Szindzsában már úgy érezzük, hogy néger tele
pülésen járunk. (Az antropológusok bizonyára más nézeten vannak, hiszen Szudán 
különleges embertani kincsesbánya.) 

Buszunk a végállomásra érkezett. Atkászálódunk egy nyitott tetejű gépjárműre, s 
rövid várakozás után folytatjuk utunkat. Körülbelül tízen ülünk a platón. Járművünk 
átmegy a Kék-Nílus hídján, és keletre, Dindir városába tart. I t t már nincs aszfaltozás: 
erősen zötyögünk a földúton, szállnak a homokszemcsék. Valaki átellenben diszkréten 
nyalogatja az ajkát, nyilván a por irritálja. Háromnegyed óra? Egy óra? Feltűnik Dindir: 
hosszú, elnyúló néger település. A mellettem ülő fiatalember a faluvégen leugrik a 
járműről, és eltűnik egy szalmakunyhó-utcában. Furcsa látni, hogy európai módra 
öltözik, s ilyen ős-afrikai törzsi kunyhó a lakása. Beljebb, a piacon tolong a nép, fehér 
burnuszok és európai ruhák keverednek. Száll a szudáni lacikonyhák füstje. Valami 
elhagyott sínpár arra vall, hogy egykor másként is közlekedtek itt, de az előzményeket 
nem ismerjük. 

Felkeressük a nemzeti park helyi felügyeletét: hosszú udvar, jellegtelen, földszintes 
betonépületek. A bejárat közelében nagy kutya szunyókál. Igen meleg van. Leanderek 
nyílnak, legyek szállonganak. Géppisztolyos, kommandóruhás katonák őrködnek: 
meglehetősen patriarchálisán bánnak a három fehér burzsujjal, aligha tartanak tő
lünk. Bevisznek bennünket egy meglehetősen üres irodába, leültetnek. A falon jókora 
térkép függ: a park területe több mint hétezer négyzetkilométer, nagyjából akkora, 
mint Győr-Sopron és Vas megye együtt. Másik határát már Etiópia képezi. Miközben 
szemlélődöm, előkerül az irodavezető, egyenruhában; később a parancsnok is megér
kezik civilben, fehér burnuszban. Barátságos velünk. A dolog lényege, hogy fizetünk, 
nem keveset. Aztán máris indulhatunk, sőt indulnunk is kell, mert a nemzeti park 
még öt-hat órányi távolságra van. Nem úgy áll a dolog, hogy az ember kimegy a faluból 



és besétál a terepre. Ráadásul járművet nekünk kell majd bérelnünk a piacon. A park
ban meghálhatunk az ottani őrállomáson, és holnap estére visszatérünk. 

A jármű megszerzése nem ment könnyen. Teherautók, furgonok voltak éppen, de a 
tulajdonosok annyira féltek a tengelytöréstől, hogy viszonylag magas fizetés ellenében 
sem vállalták a dolgot. 

Az ide-oda tolmácsolással és az álláspontok hullámzásával telt-múlt az idő, közben 
az egyik lacikonyhánál meg is vacsoráztunk. Az alapképlet mégis egyszerű volt: a pi
acon egyetlen terepjáró kínálkozik. Gazdája - tetemes összegért - visz-hoz bennünket. 
Szívom a fogamat, de a fickó monopolhelyzetben van, s négyszáz kilométer távolságból 
ugyan ki fordul vissza Khartúmba? 

Utólag részben megkövetem az embert: igaz, sokat kért, de a teljesítményhez képest 
mégsem képtelenül sokat. S aki monopolhelyzetben van és krőzusokat lát bennünk, 
bizony nehezen áll ellen a kísértésnek. 

Végül elindultunk. 

Éppen szenteste volt, amikor kilenc óra tájban kihajtottunk a pusztaságba. A vezető
fülkében a sofőr mellett Tárik ült, mi pedig a platón foglaltunk helyet, a fegyveres őr 
társaságában. Nagyon meleg nyári este volt, olyannyira, hogy még hajnalban sem fáz
tam rövid ujjú ingemben. Atkeltünk a Dindiren, legalábbis azt gondolom, hogy a Din
dir lehetett; de a meder vaksötét volt, mi pedig semmit sem kérdeztünk és semmit sem 
láttunk. Zötyögünk, egyre zötyögünk a földúton, ahol az esős évszak sártengere már 
kőkeményre szikkadt. Kissé gyötrelmesnek ígérkezik a kirándulás, de úgy számolok, 
hogy hajnali három körül már a célnál leszünk. 

Az égen csillagok, rengeteg csillag, „csillagok miriádjai". Ilyen látványban már a 
magyar Alföldön sem lehet részünk. Szinte porzik az égbolt. Megdöbbenve fedezek föl 
egy csillagképet, amelyet otthon talán már húsz éve sem láttam. A nevét ugyan nem 
tudom, de ráismerek. A lehetőséghez képest hanyatt dőlök a platón, és egyre az eget 
bámulom. A félhold furcsán a hátára fekszik, majdnem csónakázik odafönt. Kissé 
vöröses a fénye. 

Eszembe ju t a karácsony. Szenteste általában a templomba megyek. Kispécen ma 
volt a gyerekműsor, de most inkább a saját gyermekkoromra gondolok, amikor még 
egyszerű esti istentiszteletre gyűlt össze a gyér számú gyülekezet. Nosztalgia, sőt 
melankólia kísért. A fénylő, csillagos ég és a sötét pusztaság óhatatlanul karácsonyi -
közelebbről betlehemi - képzettársításokat ébreszt bennem. Halkan, feltűnés nélkül 
dudorászok magamban. A Krisztus Urunknak áldott születésént egészen végigmondom. 

Haladunk azonban. Itt-ott kiválik a sötétből néhány kerek kunyhó. A távolból fa
nyar füstöt sodor a szél, a szemhatáron elnyúló, vörös fénycsíkok látszanak: ég a sza
vanna, fölgyújtották. A hamu, a korom később majd beleázik a földbe és erősíti a talajt. 
Hirtelen összerándulok: a gyönge reflektorfényben hatalmas, homokszínű test húz át 
előttünk, bojtos farkát egy pillanatra egészen tisztán látom. Mindhárman izgalomba 
jövünk, s máris csalódnunk kell. Megbéklyózott fiatal egypúpú szomorkodik az útfé
len: a ravasz fényszóró púpját és lábát árnyékban hagyta, ebből fakadt az izgalom. Vagy 



félórával később éles női hangok szűrődnek a fülembe. Sokáig kísér bennünket az éj
szakai énekszó. Az őr azt mondja, lakodalom van a környéken. 

Egy-egy nagyobb falun is átmegyünk. Van, ahol a kunyhó előtt még lobog a tűz, 
másutt már vaksötét van, alusznak. Egyszer aztán eltévedünk, egy alvó faluban - négy
öt viskó - kötünk ki . Föl kell verni valakit. Az ember álomittasan mászik elő. Kivehe
tetlen, hogy öreg vagy fiatal, csak fehér burnusza látszik a holdfényben. 

A rázkódás mindamellett komisz dolog: főleg, amikor ennyire erős. Néha majdnem 
a nyelvemet harapom le, ráadásul a büdös gázolaj is zavar. Fiam egyre csöndesebb: 
egyrészt nyilván elfáradt - hiszen a khartúmi száguldozás maga is kimerítő volt - , 
másrészt sohasem bírta a rázkódást, kisebb korában még az aszfaltutakon is sűrűn 
hányt. Némileg aggódom, hiszen az esedékes Daedalon tabletta a khartúmi Centrum 
Hotelben várja szerencsés visszatérésünket. Az már bizonyos, hogy a kirándulás jóval 
hosszabb lesz a tervezettnél, hiszen a Dindir város és a Dindir Nemzeti Park közötti öt
hat órás távolságot nem vettük figyelembe. Ráadásul az utat majd visszafelé is meg kell 
tennünk. Keserűbb fölismerés, hogy az esős időszak utáni földút rettenetes állapotá
ról fogalmunk sem lehetett. Gyermekkoromban nyilván akkor ugrott meg a szemem, 
amikor Kittenberger vagy Széchenyi az afrikai utak állapotáról, vagy inkább nemlétéről 
tudósított. Ezeknél az oldalaknál a fiatal olvasó türelmetlenül várta a nagy és veszélyes 
vadat. Most aztán pislákolni kezd bennem a felismerés, hogy a nagy és veszélyes vad 
éppenséggel alánk csúszhatott a földút képében. Közönséges autó szóba sem jöhet 
ilyen helyen, még a Land Rover is ugyancsak küszködik: végül is nem csoda, hogy a 
tulajdonos-vezető borsosán megfizettette magát. 

Szegény fiam aludna, de a feje ide-oda koppan. Segítenék rajta, de magamnak is két 
kézzel kell fogóznom; időnként még a lábamat is meg kell vetnem. Feri hasonlóan 
küszködik. Sovány négerünk ellenben szenvtelenül gubbaszt: föl sem veszi a ráz
kódást. 

Hat órába telt, amíg elértük az őrállomást, jobban mondva az egyik őrállomást. Mert 
i t t kiderült, hogy a mi szállásunk távolabb van, állítólag háromnegyed órányira. A 
következő útszakaszon már alig akadt kunyhó. A fák és a bokrok ellenben sűrűsödtek, 
az ágak időnként majdnem a fejemet ütötték le. Valami zsibbadásba estem: a tudatom
mal még igen, de az érzékeimmel már nem fogtam föl, hogy a szavannán járunk. Arra 
sem emlékszem, hogy a gyerek mikor hányt először. Talán ezen az útszakaszon történt. 
Borzasztóan kívántam már a célba érést, de azt is tapasztalnom kellett, hogy az ideges
ség és a zsibbadtság egyáltalán nem zárja ki egymást. 

Reggel hat óra volt, mire megérkeztünk. 

Decemberben ott is rövidek a napok. Villanyvilágításnál hajtottunk be az udvarba. Két 
betonfalú, kerek épületet pillantottam meg: a néger kunyhók formáját idézték, de jóval 
nagyobbak - talán tíz-húsz méter átmérőjűek - voltak. Nagyságukhoz képest azonban 
laposnak tűntek. M i valamivel beljebb, a szögletes, jellegtelen főépületben pihenhet
tünk le, ahol a nappali forróság ugyancsak megállt a betonfalak között. Hálószobánk 
teljes berendezését három magas, esetlen heverő képezte. 



A gyerek úgy dőlt el, mint a zsák. Nappal izzadt, éjjel hányt, nem kellett pisilnie. Én 
benéztem a mellékhelyiségbe, amely a szobánkból nyílt. Nem vagyok éppen kényes, 
mégis üdvösebbnek láttam, ha kibotorkálok az udvarra. Jobban fájlaltam azonban, 
hogy a zuhanyozó félkész állapotban van: poros voltam, izzadt voltam, minden testtá
jam ragadt és viszketett. így kellett lefeküdnöm, miután az illetékes tudtunkra adta, 
hogy nyolc órakor indulunk. Igaza volt. Meg kellett előznünk a kánikulát. 

Csak a derékszíjamat oldottam meg. 

Nyolc óra előtt pár perccel már talpon voltam. Meglepve láttam, hogy a kerítéskapu 
mellett marabuk gubbasztanak. Az udvar végében egy-két igazi néger kunyhó állt. 
Hatalmas pálma tornyosult föléjük, amelyet néhány alacsonyabb fa övezett: egészen 
hozzásimultak, s szépen engedték érvényesülni sudár magasságát. Az udvart a Dindir 
folyó egyik ága zárta le. 

Elég rossz állapotban voltam: kumulálódni kezdett bennem a fáradtság. A rendetlen 
étkezés sem használt különösebben, ráadásul az ápolatlanság is ráült a közérzetemre. 
Szegény fiam igen nehezen ébredt, de az egyszeri alkalmat mégsem hagyhatta k i . Ül
dözött bennünket az időhiány, a magyar utazó legfőbb nyavalyája. Mindössze három 
órát tölthetünk majd a parkban, utána két óra pihenő, aztán indulás vissza. 

A terepjáró ismét zötyögni kezdett: lassú biciklitempóban haladt, így a vezetőfülke 
mögé állhattam, abban a reményben, hogy onnan többet láthatok. Ragyogóan sütött 
a nap, s állapotom ellenére bizonyos élvezettel merültem el a szavannaliget szépségei
ben. A gyerek - kimerültsége okán - a sofőr mellé ült, de nem bírta a gázolajszagot, fél 
óra múlva ő is feljött a platóra. Szegény állandó hányingerrel küszködve próbálta élvez
ni Ős-Afrikát. Közben Tárik vidáman diskurált a géppisztolyos őrrel, Feri pedig szto
ikus hallgatásba merült. 

Szavannaliget: valóban ez a megfelelő szó. A fák nem alkottak valódi erdőt: helyen
ként kissé sűrűsödtek, másutt megritkultak, vagy átengedték a teret a cserjéknek. A fű 
vagy a nád csak bizonyos pontokon tornyosult föl, lehetséges azonban, hogy más idő
szakban más a helyzet. Egyáltalán: a nemzeti park területe mintegy hétezer négyzetki
lométer. A mi kirándulásunk nem volt több, mint ha egy-két falu határát jártuk volna be. 
Ráadásul derűs délelőttön, amikor a vadak - főleg a ragadozók - inkább elrejtőznek. 

Átéltem a fák, a növények egzotikumát, azt azonban nem tudtam, hogy melyikük 
micsoda. Néha előtűnt egy-egy pálma, de - érdekes módon - arra nem emlékszem, 
hogy ernyőakáciát láttam-e. Volt egy különös fa, lépten-nyomon előfordult: lomboza
ta szegényes, levélzete világoszöld, törzse úgyszólván cinóbervörös. Aligha érhet so
kat, de nagyon megnyerő látványt nyújt. 

Egy tó partján megállunk, lemegyünk a víz szélére. Azt mondják, nincs benne kro
kodil. A vízimadarak mindenesetre szépek, hatalmas pelikánok úszkálnak. Rengeteg 
gyöngytyúkot is látunk, ezek úgyszólván kísérik a terepjárót. Hol it t , hol amott tűn
nek elő, repdesnek a fákon, cserregnek a füvön százával. 

Elhatároztam, hogy az emlősöket - amennyire lehet - megszámolom. Már az út ele
jén egy népes páviáncsaláddal találkozunk, aztán hamarosan gazellák tűnnek elő, 
kettesével, hármasával, ötösével, közben egy-egy antilop is látható. Egy erőteljes alkatú 



állat éppen távolodóban van: először hiénának véltem, de rájöttem, hogy varacskos 
disznó. Végül is sikerült összegeznem a látottakat: a háromórás körúton mintegy 
ötven gazellát és antilopot, harminc páviánt, tíz varacskos disznót és néhány cerkófot 
láttunk. Mintegy száz emlőst. Sok ez vagy kevés? Mi t szólna hozzá Machulka? 

Az nyilvánvaló, hogy csupán elenyésző részt láttunk a nemzeti parkból. Valószínű, 
hogy Dindir nem vetekedhet a nagy kelet-afrikai rezervátumok állatparadicsomaival, 
de így is különleges értéket képvisel az Etióp-magasföld északi szomszédjában. Köny-
nyű elképzelni, hogy nyolcvan-száz évvel ezelőtt elsőrendű vadászterület lehetett. 
Mondják, hogy időnként ma is járnak ide vadászok. Oroszlánt, párducot mi ugyan 
nem láthattunk ebben a rövid időben: őrünk azt állítja, hogy beljebb kellene mennünk 
és legalább néhány napig maradnunk. Igaza lehet. Utólag, már Magyarországon azt 
olvasom, hogy elefánt is akad még a nemzeti parkban. Lehet, hogy így van, de az őr nem 
említette. 

Visszafelé egy tó partján ismét megállunk. Míg a többiek beszélgetnek, látom, hogy 
a vízből - vagy a parti nyirokból - hirtelen elővágódik valami. Zöld színén csillog a 
napfény, villámsebesen siklik előre, egyenesen felénk tart. Olyan gyorsan halad, hogy 
érzem, nem tudnék elfutni előle; de hirtelen irányt változtat és eltűnik a fűben. Noha 
nem volt kicsi - méternyi hosszú lehetett - , gyorsasága és a napfény miatt nem láthat
tam, hogy gyík vagy kígyó; mindenesetre csöppet sem bánom, hogy így faképnél hagy 
bennünket. Később egy darabon a Dindir főmedre mellett haladunk: nagyjából már 
kiszáradt, csak kisebb-nagyobb tavak sorakoznak benne. 

A látnivaló, az egzotikum nagyjából legyőzte fáradtságomat. Legalábbis egyelőre. 
Csodamód még szegény fiam is összeszedte magát, pedig az általános kimerültségen 
kívül az állandó hányinger is kínozta. 

Az őrállomáson a gyerek még pihenhet ugyan, de tisztában vagyok vele, hogy a két óra 
szinte semmi a kimerültségéhez képest. Egyre jobban nyomaszt a visszaút tudata: 
megint kilencórás zötyögés, ráadásul az első félidőt a tűző napon kell majd átkínlód
nunk. Aggaszt, hogy a Daedalon ott maradt Khartúmban, de nincs mit tenni. 

Egyelőre pihenni dőlünk a szobánkban. Negyedóra múlva fölkelek: sajnálom a he
verőn tölteni ezt az egy-két órát, inkább körülnézek az udvaron. Az óriási pálma mö
gött, a Dindir-ágban egy néger ürítgeti a varsáit. Mellig érő vízben gázol, s kiemel 
néhány szép, méternyi hosszúságú halat. Érdekes, hogy ebben a mellékágban még a 
száraz időszak közepén is milyen bőven jön a víz, míg a főmederben - láttuk - csak 
tavak és pocsolyák maradtak. 

Az óriási pálma tövében nézelődöm. Sajnos nem tudom, miféle pálma ez, de nagyon 
szép. Roppant levelei lecsüggenek, s köztük hatalmas, fürtös virágzat: talán nyílóban, 
talán hervadóban. A földön, a kunyhók körül a kis gyerekfej nyi termésből is hever né
hány darab. 

Időközben Feri is előjön. Mondja, hogy beszélt az egyik katonával - mert hiszen 
katona és vadőr i t t az etióp határ közelében azonos, de talán egész Afrikában azono
sak - , s a fiú azt állította, hogy hajnalban egy oroszlán vonult át a közelben. Igaza le
het? Vagy csak ugratni akar bennünket? 



Mindenesetre az adatközlő komoly és szűkszavú, s így - örömömre - lehet neki 
h inn i . 

Egy órakor indulunk. A gyermek fején benedvesített kék törülköző. A vizes palackok 
ugyan kéznél vannak, de így is tartok tőle, hogy vesszőfutás előtt állunk. Dől ránk a 
harmincfokos meleg, a szudáni tél, s közben egyre száll a por, jön a gázolajbűz és nem 
csitul a végeérhetetlen rázkódás. Trónom szegény örököse időnként kihajol a platóról, 
s kínlódva próbál könnyíteni magán. De csak a vizet öklendezi, hiszen már előző nap 
is keveset evett. Nyomasztó hangulatban vagyok, megjelenik bennem az önvád. Biz
tos, hogy bölcs dolog volt nekivágni Dindirnek? 

Pedig a táj viszonylagos egyhangúságában is érdekes volna számunkra. A ligetes 
szavanna mindinkább elmaradozik, de félsivatagról sem lehet beszélni. Gyérül, de 
száradóban is őrzi fennhatóságát a növényzet; igaz, a vöröses talaj helyenként már 
majdnem elvitatja uralmát. Egy kis domboldal egészen afrikai képet kínál: a kopár föl
dön alacsony, girbegurba fák sorakoznak. Úgy emlékszem, levelük sem látszott: kopár 
föld és kopár fa. 

Vonszolódunk, rázkódunk. S ahogy múlnak az órák, lassan ismét sűrűbben tűnnek 
elő a kerek kunyhók, s velük együtt annak a szívós küzdelemnek a nyomai, amelyet a 
szudáni paraszt vív meg a szárazsággal: sovány földecskék, kukorica, manióka. Csont
sovány alak szánt a csontsovány tehénnel. A tüskés cserjebokrot kecskék rágják. Mar
hacsorda vonul, veri a port. Különös, nagyszarvú állatok, őseik talán az óbirodalmi 
domborműveken láthatók, de az utódok cingárabbak, mint óegyiptomi elődeik. Azon
ban korunk is színre lép: eldobált reklámszatyrok hevernek itt is, ott is, szinte a szem
határig. 

A gyerek állapota mindjobban aggaszt: félájultan, csukott szemmel fekszik - már 
amennyire i t t lehet feküdni. Időnként iszik egy-egy kortyot, ami aztán kijön belőle. Ki 
száradástól félek, kezdem örökkévalóságnak érezni az időt. Négy-öt óra tájban egy né
pesebb faluba érkezünk, megállunk a piacon. A beteget egy padra fektetem és teával 
kínálgatom: talán jobban esik neki, mint az állott víz. Igyekszem kissé megmozgatni 
a tagjaimat, kerülök egyet a kunyhó-lacikonyhák között. A rázkódás és az idegesség 
úgy elintézett, hogy csak gyöngeséget érzek, étvágyam egyáltalán nincs. 

Jó arra gondolni, hogy lassan lenyugszik a nap, véget ér a kánikula. A rázkódás azon
ban folytatódik, s szegény gyerek lassan olyan lesz, mint az élőhalott, sárgul-zöldül. 
Biztatom magam, hogy minden megtett kilométer nyereség, de riadtan gondolok arra, 
hogy még órák - s milyen órák - állnak előttünk. 

Az a legrosszabb, hogy nem tudom megítélni a beteg folyadékszükségletét. Látom, 
hogy elég sűrűn öklendezik, de már alig jön belőle valami. Istenem, ennyire kiszáradt 
volna? Vagy valamit azért tartalékol a szervezet? Egyre inkább úgy látom, hogy nagyon 
könnyű meghalni. Az ember teljesen kimerül, segítség nélkül marad, kiszárad. Ráadá
sul már sötét van: nem látom a páciens arcát, nem hallom a lélegzetét. Beszéddel pedig 
nem fáraszthatom. 

Hét óra, nyolc óra, kilenc óra. Gutaütöttként ültem a platón. Időnként mégis zavar
tam a gyereket: vízzel kínálgattam. Feri mindvégig csöndesen üldögélt, elvegyült ben-



ne a higgadtság és az aggodalom. Kísérőinket nem nagyon érdekli az ügy, a betegség 
és a halál katonadolog lehet számukra. Különben is, mit tehetnének? 

Tíz óra felé előtűnnek Dindir gyönge fényei. Bezörgünk az őrállomásra, visszaszolgál
tatjuk fegyveres kísérőnket. Míg a parancsnokra várunk, a gyereket megint egy padra 
fektetem az iroda előterében. Röviden elbúcsúzunk, aztán a terepjáró kivisz bennün
ket a piacra. Dindirben azonban nincsen éjjeli vendégszállás, ráadásul a khartúmi busz 
Szindzsából indul, ami jóval nagyobb település. Oda kellene átjutnunk. Végre találunk 
egy kis teherautót, amelynek gazdája vállalja az éjszakai fuvart. Igaz, másfél órát kereng 
velünk, többnyire vaksötétben. Ez az út ugyan semmiség a korábbi rázkódáshoz ké
pest, most már azonban én is úgy érzem, hogy teljesen elhagy az erőm. 

Átmegyünk a Kék-Níluson, végre beérünk Szindzsába. Sötétben alszik a város, csak 
itt-ott pislákol némi világosság. Talán Tárik ügyességének köszönhető, hogy megta
láljuk a vendégházat: hosszú, földszintes épület, mellette nagy udvar. A bejárati ajtó 
tárva, nyilván a fülledtség miatt. A portás észreveszi, hogy vendégek jöttek, előbújik 
és magyarázni kezd valamit. Tárik is magyaráz, Feri is a beszédbe kapcsolódik. Ertet
lenül várom, mi lesz ebből. Végül megtudom, hogy a vendégszállás belföldieknek van 
fönntartva, idegent nem fogadhatnak be. Állok, mint Lót asszonya. A gyerek már szin
te rám omlott. Fölnéztem a csillagokra és hallottam, hogy Feri ismét beszélni kezd. 
Egyetlen szavát értettem: muskila. Aztán magyarra váltott: 

-János, menjetek előre! - O még ott maradt a portán. 
Egy alacsony asztal mellé kuporodtunk. Néhány perc múlva megkaptuk a szobát. 

Tárik időközben eltűnt, de megtudtam, hogy a közelben van, egy törzsi rokonánál 
kapott szállást éjszakára. Megkérdeztem Ferit, hogy mivel győzte meg a portást. 

- Azt mondtam neki, hogy diplomáciai bonyodalom lesz (muskila gondot, bajt, bo
nyodalmat jelent: Szudánban számtalanszor hallottuk), ha a beteg gyerek meghal a 
kapu előtt. Ez hatott. 

A szobában három heverő, éjjeliszekrény, éjjeli lámpa. Az ablak viszonylag magasan 
van. Rácsai közt a szúnyogok zavartalanul jönnek-mennek. Feri lefekszik, a gyerek 
ledől. Valami nyomorúság: pár korty vizet beletukmálok, de nagyon félek, hogy megint 
kihányja. Nem is lehet már túl jó az a poshadt víz. 

Szobánk hátsó ajtaja valami ütött-kopott üres teremre nyílik, amely a mellékhelyi
ségbe vezet. Ott is kibírhatatlan a mocsok, de legalább a zuhanyozó működik. Van egy 
sajtár, amelyet nem a zuhanyozás kedvéért tettek oda. Mivel csak szandálom van, a saj
tárt a zuhanyozó alá helyezem, aztán az ajtóból egyenesen belelépek, s hosszan csur
gatom magamra a hideg - valójában inkább langyos - vizet. 

Mondhatatlanul megkönnyebbülnék, ha azt látnám, hogy a gyerek állapota javul. 
Sajnos ennek semmi nyoma. Egyre nyöszörög és szárazon öklendezik. Ferinek közben 
fölszalad a láza. Nekem egyelőre csak a fejem fáj. Leoltjuk a villanyt. 

Arra nem emlékszem, hogy kint szóltak-e a békák - talán igen. Bent mindenesetre 
megállás nélkül zümmögtek a karácsonyi szúnyogok - december 26-ára virradtunk 
volna -, amelyek nem tudtak betelni egzotikus, fehér kezem szárával. A Kék-Nílus 
közel volt, mindössze néhány száz méternyire. S míg a szúnyogok tobzódtak, igyekez-



tem megnyugtatni magam: Khartúmban azt mondták, hogy Dindir és Szindzsa malá
riamentes vidék. Bizonyára jól mondták. 

De hiába, valahogy már a mélypontra jutottam. A kimerültség túlfeszítette az idege
imet, s a sötétségben egészen hihetőnek tűnt, hogy a gyerek végleg elalszik reggelre. 
Időnként feszülten hallgatóztam, hogy szuszog-e még egyáltalán. A gondolatok cikáz
tak, vibráltak, majdnem megőrjítettek. Egyrészt a féltés, másrészt az önvád és a szé
gyen fojtogatott. Máskor az ember keresi a mentséget, most ennek nyoma sem volt. 
Úgy éreztem, ha valami baj történik, nem élem túl. Ez az érzés azonban nem csillapo
dott valami elomló, romantikus halálvágyban, mert az önvád hisztérikus keménysége 
nem hagyta. Csak azt éreztem, hogy megfulladok ugyan, de a halál sem lesz mentség 
számomra. Hiszen - negyvenhét esztendős fejjel - én beszéltem rá harmincnégy és 
tizenhét éves útitársamat, hogy hagyjuk a nyárspolgárokat, és menjünk délre. Most 
aztán i t t vagyunk, számomra pedig megszűnt a mentség és a bocsánat: valami olyan 
tárgyszerűséggel, mint amikor egy burából kiszökik a levegő. 

Ültem az ágy szélén és susogva imádkoztam; de az imádság széteső volt, erőtlen. 
Nem hittem abban, hogy a könyörgés varázseszköz, azonban elfogadni sem bírtam a 
helyzetet. Minden tehetségemből csak arra telt, hogy csöndben maradtam, s legalább 
nem zavartam a félholtat és a lázbeteget. 

Még az este megkérdeztem: mi lenne, ha keresnénk egy bennszülött orvost? Feri 
azonban ellenezte a dolgot, túlságosan kockázatosnak tartotta. Bár a gyerek szörnyen 
legyöngült, ha valami borzalom nem történik, reggel mégis vissza kellene mennünk 
Khartúmba: ott elvégre van gyógyszer, és végső esetben orvos is. 

Félelemben és szörnyű nyomott hangulatban voltam, de az utolsó gondolatok még
is azt jelezték, hogy némileg kezdek magamhoz térni. Szerencsére időnként a szegény 
áldozat is mozgolódott: szuszogott, néha nyöszörgött is, de az öklendezése alvás köz
ben legalább szünetelt. Kezdtem bizonyos lenni abban, hogy megéri a reggelt, talán 
kicsit javul is az állapota. 

Hajnalban néhány szót váltottam Ferivel. O is azon a nézeten volt, hogy a hétórai 
busszal vissza kell térnünk a fővárosba. 

Amint világosodott, összepakoltunk, bérkocsit kerítettünk. A gyerek úgyszólván föl 
sem ébredt, miközben beültettem a járműbe; de talán így jobb is volt. Búcsúpillantást 
vetettem a szegényes szobára, egyik legnyomasztóbb - talán legnyomasztóbb - éjsza
kám színhelyére. Odakint már vöröslött a nap, az utca végén, a Kék-Nílus fölött reggeli 
pára gomolygott. Kissé borzongató volt a levegő. A buszállomáson egy asszonyka teát 
árult. Elkortyolgattam egy pohárral, arra azonban nem emlékszem, hogy a gyerek ivott-e. 

A busz ismét röpült. A beteg végigaludta az utat, így nem hányt és nem gyötrődött 
túlságosan. Khartúmban egy kopt patikában ajánlottak neki valami filléres tablettát, 
amely valóban hatásosnak bizonyult: mintha elvágták volna hányingerét. Óvatosan 
itattam-etettem felelőtlenségem kárvallottját, de igazán akkor sóhajtottam föl, amikor 
kora délután álomba merült Centrum hotelbeli szobánkban. Annyira fölvidultam, 
hogy nem éreztem még a szörnyű kialvatlanságot sem. 



Ferinek időközben lement a láza, ezért elhatároztuk, hogy míg a gyerek alszik, is
mét megpróbálunk bejutni a Nemzeti Múzeumba. Megint kudarcot vallottunk, de 
azért így is megkönnyebbülten söprettünk végig a motoros riksával a Kék-Nílus menti 
útvonalon. 

A fiatal szervezet pedig csodákra képes. Este a gyerek már úgy evett, mint a farkas. 
Az elnöki palota melletti nagy kerthelyiségben változatlanul susogtak a pálmák, cso
bogtak a szökőkutak, s forgolódtak a pincérek tele tányérjaikkal. Olyan gyorsan össze
szedtük magunkat, hogy egyetlen napot sem kellett Khartúmban pihennünk. Pén
teken délben érkeztünk vissza a fővárosba, s szombaton már reggel hatkor taxiban 
voltunk. 

Aztán mikrobusz vitt bennünket északra, a negyedik zuhatag és Karima vidékére. Egy 
jókor jött várakozás lehetővé tette, hogy Omdurmánban körülnézzünk Afrika egyik 
legnagyobb piacán, s kilométereken át sétálgassunk a ponyvák, sátrak, háztartási esz
közök, élő és vágott állatok, zöldség és gyümölcs, nem utolsósorban a dzsáli innék, sa-
vajgák, nubák, bedzsák, sillukok és más szudáni népfajok színes tömkelegében. 

A karimái út korántsem volt ilyen forgalmas. Jobbról is, balról is termeszvárakat 
hagytunk magunk mögött. Végül azonban még az aszfalt is elfogyott, nem maradt 
más, csak a homok, amely a zárt ablakon át is beszállt az orrunkba, szemünkbe. A rá
dióból zene áradt, Dzsamal Farfur - a legnépszerűbb szudáni énekes - felvételeit for
gatták. Ó, Kordofán, Kordofán... A par excellence szudáni tartományról, a rabszolga
kereskedők és a dervisfölkelők egykori hazájáról énekelt; arról a földről, ahol a korai 
középkorban még keresztény dinasztia is uralkodott, s ahol a déli szavannákon talán 
ma is otthon van az elefánt. 

Délután öt óra tájban elértük a Nílust. A folyó hatalmasan hömpölygött, ezen a 
szakaszon erejének teljében volt. Itt , a nagy kanyar kezdetén még délnyugatra tart, s 
csak többszöri irányváltoztatással és némi sivatagi vízveszteség árán éri el Egyiptomot. 

Átellenben hanyatlott már a nap, sugarai visszatükröződtek a nagy vízen. A túlol
dalon zöld pálmaerdő húzódott a part mentén egészen a szemhatárig. Jobbra, a pálma
erdő fölött idelátszott egy vörös gránit csúcs: a Dzsebel Barkai, a régi egyiptomiak és 
kusiták szent hegye. A mi oldalunkon az utasok imádkozni borultak fehér humusza
ikban. Közelükben egy kisebb tehéncsorda térdig beleállt a vízbe. Ivott. Szerény kis 
kompunk zakatolása nem zavarta meg az alkonyi békét. 

Még besötétedés előtt elértük a Dzsebel Barkáit. Miközben a kusita fáraók piramisai 
körül sétáltam, a gyerek elindult, hogy megmássza a szent hegyet, Afrikának ezt a 
varázslatos szépségű és páratlanul különös múltú pontját. Utána indultam, de már 
sötétedett. Skorpiótól és lezuhanástól félve visszafordultam. 

Az éjszakát egy vendégszerető núbiai testvérpárnál töltöttük. Házuk tisztasága és 
egyszerű szépsége nagy hatással volt rám. 

A szorongást ismét fölváltotta a kaland, ha ugyan a szorongás nem képezi részét a 
kalandnak. 

Fölelevenedik bennem a visszaút, a Karima és Núri közötti nílusi átkelés, a zsúfolt 



motorcsónak némileg ijesztő élménye. Aztán a hasonlóan zsúfolt Vádi Halfa-i vonat, 
amelynek még a tetején is ültek utasok. Harminckilenc órába telt, míg megérkeztünk 
Halfába. Atbara városában láttuk, ahogy a maláriaszúnyogok ellen körbepermetezik a 
vonatot, s láttuk az Atbara - a Fekete-Nílus - félig kiszáradt torkolatát. Abú Hamad
nál elhagytuk a völgyet, és bementünk a sivatagba. A hatalmas szerelvény húsz-hu
szonöt kilométeres óránkénti sebességgel haladt a homoktengerben. Utasai között 
minden jel szerint mindössze hárman voltunk európaiak. Azonban kicsi a világ: várat
lanul magyarabokkal találkoztunk, akik teázni hívtak bennünket a büfékocsiba, és 
kíváncsian érdeklődtek az óhazáról. 

Jólesett hallanom, hogy ezek a kávébarna férfiak három vagy közel három évszázad 
eltelte után is mekkora jelentőséget tulajdonítanak magyar - vagy legalábbis magyar
országi - származásuknak. 

Arabbá és muzulmánná lettek, de az eredettudatuk töretlen. Elmondásuk szerint a 
tizennégyezer lelkes Vádi Halfában kétezer magyarab él. Útitársaink - egyik fiatal, a 
másik középkorú - meg is hívtak bennünket, hogy másnap föltétlenül keressük fel 
őket a bazárban. Ma is sajnálom, hogy az időszűke és fokozódó hidegrázásom lehetet
lenné tette a látogatást. 

Vádi Halfa: sivatag és meddőhányók. Holdbéli táj. Nagy vályog karavánszeráj, földes 
szoba, amelyben majdnem bokáig ér a por. Mocskos pokróc alatt vacogok, a núbiai si
vatagban bizony hideg a téli éjszaka. Már meg is fáztam, erőltet a köhögés. A pálma
rost mennyezet résein behunyorognak a csillagok. 

Másnap hallottuk, hogy az elmúlt nyáron a kikötő közelében valakit megtámadott 
egy krokodil. Nem derül ki azonban, hogy az illető túlélte-e a dolgot. 

Megérkezett az egyiptomi hajó, amely szilveszter éjszakáján átvisz majd bennünket 
a gazdag tüdőbetegek egykori Mekkájába, Asszuánba. 

Szudáni tartózkodásunk végére az a meggyőződés érlelődött meg bennem, hogy lé
nyegében kétféle utazást érdemes megkülönböztetni. Erős egyszerűsítéssel azt mond
hatjuk: van, amikor mi választjuk k i az úti célt, és van, amikor az úti cél választ k i 
bennünket. A két alapképlet aligha jelentkezik tisztán, sőt az is elképzelhető, hogy az 
emberek nagyobb része csak az első lehetőséget ismeri. Afelől azonban nincs kétsé
gem, hogy a megkülönböztetés indokolt, s abban is biztos vagyok, hogy néhány olva
sóm csöndesen bólint e sorok olvasása közben. 

Rövid szudáni utam - s i t t már csak a magam nevében beszélhetek - talán azért lehet 
fontosabb, mint egy szokásos turistaút, mert egy régi, talán az egyén születésénél is 
régebbi belső késztetésre válaszolt. A gyerekkori álmok és vágyak érkeznek valahonnét, 
és visszahatnak későbbi sorsunkra. így tekintve a dolgot, a szudáni tizenhárom nap -
számos utammal ellentétben - semmiképpen nem véletlenszerű. Amikor úti vázlatok 
és kaland formájában dolgoztam fel, elrejtettem azt a szubjektumot, amely igen sajá
tosan képezi a dolog gyökerét. 

Nézzük azonban a tárgyi oldalt: ami körülményeinket és útvonalunkat illeti, termé
szetesen nevetséges volna összehasonlítani magunkat a nagy 19. századi Szudán
kutatókkal. Megpróbáltatásaink legföljebb a töredékét képezik annak, amit ők viseltek 



el egykor. Egy aprócska megjegyzést mégis megkockáztatok: a tizenhárom napból 
nagyjából nyolcat utazással töltöttünk. Mivel az első három nap a Khartúm-Omdur-
mán-Bahrí háromszögben telt el, az országon belüli utazásaink tíz nap alatt játszódtak 
le. Ténylegesen azonban nyolc napot szántunk utazásra, amikor összesen háromezer
kettőszáz kilométert tettünk meg. A napi négyszáz kilométer távolság önmagában sem 
kevés, i t t azonban joggal jegyzem meg, hogy Szudánról van szó. Dindiri kirándulá
sunk során huszonöt órán belül huszonegy órát töltöttünk a terepjárón, amely mint
egy tizenöt kilométeres óránkénti sebességgel tudott haladni. A halfai vonat ennek a 
tempónak mintegy a másfélszeresére volt képes. Ilyen viszonyok között a napi négyszáz 
kilométer megtétele módfelett fárasztó egy kényelemhez szokott európai számára. 
Szudán határtalan pusztaságai valahogy kiszívják az erőt. 

Feri így summázta saját tapasztalatát: fárasztóbb, mint Afganisztán. - De ha vissza
gondolok az útra, mindig jó érzéssel tölt el az a tudat, hogy egyénileg jöttünk fel Din-
dirből - magyarán az etióp határtól - Kairóba, s közben jókora lekanyarodásokat is 
végeztünk. 

A dindiri kirándulás - azon belül a szindzsai éjszaka - mindenképpen a szudáni útsza
kasz cezúráját képezte. A történet azonban némileg többértelmű, s a tárgyszerűbb látás 
érdekében néhány dolgot le kell szögeznem. Olyan időszakban, amikor Szudánt - kü
lönböző megfontolásokból - egyfajta hírhedett országként kezelik, hangsúlyoznom 
kell, hogy a mi kisded megpróbáltatásaink elsősorban saját feledékenységünkből és 
felelőtlenségünkből adódtak. Lett volna velünk Daedalon tabletta, szántunk volna a 
kirándulásra elegendő időt, s valószínű, hogy elgyötörten, de hisztéria nélkül térhet
tünk volna vissza Khartúmba. A rettegésnek és az elhagyatottságnak megvan ugyan a 
maga különleges súlya, amit azonban mi átéltünk, önmagában nem föltétlenül szerves 
része egy dindiri kirándulásnak. Isten azonban az ő végtelen bölcsességében úgy látta 
jónak, hogy a félelem kerüljön a szudáni út középpontjába; ugyanez a bölcsesség mégis 
úgy intézte, hogy a félelemért elsősorban saját magamnak tehetek szemrehányást. 

A szudáni „folyosó" - Egyiptom és Fekete-Afrika között - régészeti-néprajzi szem
pontból kimeríthetetlen. íme egy ország - vagy legalábbis földrajzi egység - , amelyről 
némelyek azt állítják, hogy a déli szomszédságában jelent meg az ember, s az északi 
szomszédságában jelent meg a stílus. Ha egy magyarnak megadatik, hogy három-négy
ezer kilométert tegyen meg ezen a földön, s ráadásul egyéni úton, talán erkölcsi köte
lessége, hogy papírra vessen egy rövid beszámolót. 

Több mint két éve készültem erre az írásra, idáig azonban inkább egy művelődéstör
téneti csevegés volt a fejemben. Most, amikor tollat fogtam, egyszeriben fölforrt ben
nem a kaland és a rettegés. 



A piros vonal a 13 nap folyamán megtett utakat jelöli. (A Khartúmból Egyiptomba vezető 
hosszú szakasz kivételével oda-vissza utakról van szó.) A csillag Szindzsát mutatja. 



Hárs Ernő versei 

NEM TUDHATOM, DE ÉRZEM 

Szerettem volna mindig, hogy minden sikerüljön, 
és mégis számtalanszor a kudarc lett az üdvöm, 
nem engedett belépni tiltott kertekbe engem, 
honnan lángpallos űzött volna ki menthetetlen. 

Forog a nagy kerék, és csillognak a küllők, 
a zsibvásár pezseg, és harsognak a tülkök. 
Hogy lehet végigélni ép bőrrel a kalandot? 
Ezer százszemű Argus figyeli a halandót, 
mikor téveszti el a lépést más vagy önnön 
hibájából, hogy árát letörleszthesse rögtön. 

Sok hű szív vesz körül, de nem védhet meg egy sem, 
nincs alkatrész, amely fölös a gépezetben. 
Bármelyik romlik el, abbamarad a mozgás, 
egy hajszálon múlik a jó vagy rossz megoldás: 
mily mélyen hatol a bordák közé a penge, 
mit olvas ki belőlem, ki belenéz szemembe, 
a rejtett árura rábukkan-e a vámos, 
s lehet-e jó kivétel, hol a rossz általános. 

Hogy mégis itt vagyok, s élek ezernyi csapda 
között, e rámleső ármányokat becsapva, 
minek köszönhetem, kit illessen az érdem? 
Lehajtom fejemet. Nem tudhatom, csak érzem. 



M I TARTJA ÖSSZE A VERSET 

Mi tartja össze a verset, 
a gondolat vagy a rím? 
Erről sokat vitáztak 
már eszmetársaim. 

Az egyik a végtelenből 
a végtelenbe vész, 
sorokba fűzi, amit csak 
teremteni képes az ész. 

Rakoncátlan a másik, 
csapong szeszélyesen, 
de néha akkorát cseng, 
mi átüt mindenen. 

Nehéz egyetérteni abban, 
hogy oszlik meg a rang: 
üres marad a templom, 
ha nem szól a harang. 

De ha szívében a hívő 
semmit sem visz haza, 
hiába a sok színes ablak 
s cirádák halmaza. 

Nem döntök, Azt írom éppen, 
mit tőlem a vers követel. 
Mindegy, miféle parancsnak 
engedve vérzem el. 


