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Vida Gábor

Minden lépésnek története…
Avagy miért nem lettem világutazó?

Erre a nyilván retorikus kérdésre nagyon egyszer� a válasz: nem ez a sorsom. 

De azért mintha mégsem lehetne ilyen könnyen elintézni. Világot látni ma már 

állítólag nem olyan nagy dolog, kell hozzá egy pár jó cip�, némi vállalkozó 

kedv és rongyos ezer dollár, az se baj, ha kett�, és néha a fele is elég – ron-

gyos legyen, ez a legfontosabb. Sejteni lehet már ebb�l, hogy ez a kis pénzmag 

számomra mindig a hiány megtestesülése, és nemcsak ha utazásról van szó, 

hanem úgy általában. Nem az a sorsom tehát, hogy utazó legyek, ha hiányzik 

valami – mindegy, mi –, akkor ez már egészen biztos. Mert igazi utazónak a 

pénz meg minden pénzben mérhet� dolog teher, és nem szokott retúrjegyet 

venni. A biztonság minden látszata teher, mert aki utazik, tudja, nincs bizton-

ság, a látszat pedig nem érdekli. Akinek fontos a látszat, nem utazik, hanem 

otthon ül, mert a világot egy helyben ülve is megismerheti az ember, de ön-

magát csak utazva. És ebb�l már lehet következtetni arra, hogy mit értenék 

legszívesebben utazáson. Magamról írok tehát megint…

Ha utazókra gondolok, általában két ember jut eszembe. Az egyik K�rösi 

Csoma Sándor, a másik Percy Harrison Fawcett. Csoma útján számomra két 

mozzanat bír igazán nagy jelent�séggel: az egyik, amikor a Vöröstoronyi-szo-

rosban elhagyja az utolsó osztrák határállomást, bizonyára visszanéz, tudván, 

hogy sosem látja többé Erdélyt, és itt nem fontos, hogy ez dokumentálható-e; a 

másik, amikor a lámakolostorban olvasni kezdi a tibeti szövegeket. Ezt a pilla-

natot megérkezésnek tekintem, innen már az ég felé visz az útja. Fawcett ezre-

des, amikor 1925-ben nekivág a Mato Grossónak, hogy megtalálja az elt�nt vá-

rost, amir�l az indián legendák és az álmai szólnak, nem visz puskát magával, 

mert fölösleges. Azóta sem találkozott vele senki. A Xingu folyó forrásvidékén 

t�nik el, én tudom, hogy rálelt arra, amit keresett, akkor is, ha nem város az. 

És persze Tendzing, a serpa, akinek három tüdeje volt, és tudta, hogy akkor is 

ott laknak az istenek a Csomolungmán, ha az ember is feljuthat. Tendzing a 

legszerencsésebb, még a faluja határán sem kell átlépnie, hogy világutazó le-

gyen. Utazás talán az, amikor minden lépés az ég felé vezet, nem csak fölfelé, 

el vagy máshova.

Jártam egyszer én is Bécsben, egyszer meg Grúziában. Nem saját érdem, 

szóltak, hogy mehetek, ha van kedvem, és természetesen volt. Kitöltöttem az 

elém tett �rlapokat, átnyújtottam az útlevelemet, ahol kellett, és bámultam – 

volt retúrjegy. Bécsben nem akartak beengedni egy lokálba, mert szakállam 

van, a vak is látja, hogy narkós vagyok. Akkor még nem tudtam, hogy ez diszk-

rimináció, de a kísér�m tudta, patáliát csapott, kikérte magának, és végül be-

engedtek. Eredetileg – azt hiszem – nem is (én) akartam bemenni. Ilyen helyre 

ma már aligha ülnék be. Inkább drogoznék, pedig ellene vagyok. Grúziában, 
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a Kis-Kaukázusban (de láttam én az Elbruszt is!) találkoztam három férfi val az 

erd�ben. Az egyiknek puskája volt, a másiknak meg láncf�része, a harmadik 

olyan részeg volt, hogy támogatni kellett. Grúzul, oroszul, törökül nem tudok, 

de mikor hosszú társalgás után azt mondtam végs� elkeseredésemben, hogy 

Puskás, Hidegkuti, Kocsis, felcsillant a szemük, vállon veregettek, vengerszki, 

mondták, és nagyon sok vodkát kellett innom velük… Persze négy nap Bécs-

ben, hat nap Grúziában nem akármi, csak nagyon kevés, azóta sem tettem 

semmit, hogy több legyen, vagy legalább még egyszer. Az a rongyos ezer meg 

a retúrjegy. És nyilván sem Bécs, sem Grúzia nem ennyi, a világért sem akarom 

ezt az elcsépelt keleti ember–nyugati ember szembenállást, ellentétet er�ltet-

ni. Bécsben egy gorilla állta utamat, akinek franciául magyaráztam kilétemet, 

Grúziában pedig erd�járó embereknek angolul. Végül magyarul értették meg, 

jól megmagyaráztam. Különben angolul sem tudok. Nem b�n ez, nem is hi-

ba: lustaság. Lusta embernek honnan is volna rongyos ezer, f�leg ha nem ez 

a legfontosabb. Bécs akkor is Musil, Freud, Wittgenstein városa marad nekem, 

és Grúziáról is inkább Abuladze fi lmjei jutnak eszembe, nem pedig Sztálin 

szül�háza.

Nyugat tehát az, amir�l a magamfajta leginkább olvas, sokat, de nem ele-

get. Kelet az, amir�l álmodik. Úgy álmodik a Keletr�l, ahogy a Nyugatról olvas: 

felületesen, hitetlenül – nem csak egészségesen kételkedve –, és van legalább 

egy hátsó gondolata. A hátsó gondolat nem mindig rossz gondolat, de több-

nyire.

Amikor a repül� elemelkedett a ferihegyi betonról és Tbiliszi felé vette útját, 

stílszer�en arra gondoltam, amit egy barátom mondott többször is, hogy már 

csak Kelet felé érdemes utazni, a Nyugat sokáig olyan marad még, amilyen, 

ebbe fog belepusztulni. Keleten naponta világok t�nnek el, és tudás, amivel a 

Nyugat már sosem fog rendelkezni. Mindenki tudja, hogy a Nyugat el fog pusz-

tulni, és Nyugaton is tudják, hogy a Kelet mindent megtesz azért, hogy úgy 

éljen, mint a Nyugat. Meg sem próbálom ezeket a fogalmakat itt most pontosí-

tani, lebegjenek csak abban a z�rzavarban, amit világként élek. És nem vagyok 

pesszimista…

K�rösi Csoma és Tendzing, meg Fawcett ezredes. Nyugat-e a Mato Grosso, 

vagy Kelet? Megint egy retorikai kérdés. Persze nincs nyugati meg keleti em-

ber. Jó ideje úgy gondolom, hogy ha már mindenképpen osztályozni és cso-

portosítani szeretnék, akkor háromféle ember van: az egyik komolyan veszi az 

istenét (isteneit), a másik nem, a harmadik sosem hallott róla (róluk). Negyedik 

csoport is van, nevezetesen azok, akik számára ez nem értelmes kérdés, akik-

nek ilyen probléma föl sem merülhet a tudáshorizonton, ám fölöttük már irtják 

az �serd�t a többiek. Azért jó ez a felosztás, mert csak akkor alkalmazható, ha 

el�bb magamat is elhelyezem valamelyik csoportba, tehát az alapviszonyt tisz-

tázom, ami nem distanciás, nem jó (Balázs Béla), és talán nem is tisztázható. 

Az utazás nyilván nem földrajzi kérdés, hanem metafi zikai, akkor is, ha minden 

bölcsészhallgató tudja, hogy metafi zika már nem lehetséges, pedig bizony, 

képzelet kell hozzá, semmi más.

Körülbelül egy órával azután, hogy felszállt Budapesten a gép, és nyilván 

Kelet felé repültünk, valahol nagyon messze lent, a felh�k nyiladékán át meg-

pillantottam egy behavazott hegyhátat. Azóta sem néztem utána, pontosan 
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merre van az a légifolyosó, de a hegyhát alakjából arra következtettem, hogy ez 

csak a Fogarasi-havasokban lehet. És volt még egy olyan érzésem is, hogy ne-

kem ott, pontosan azon a behavazott hegyháton valami fontos, halaszthatatlan 

dolgom van. Azokban a percekben derülhetett ki, hogy a repülést nem nekem 

találták fel, náthás is voltam, meg egyáltalán. És amikor az Elbruszt láttam a 

repül�b�l, meg az egész Kaukázust, amint kiemelkedett a felh�k koszorújából, 

megint olyan érzésem volt, hogy én most inkább ott, pedig akkor már a repü-

l�t is megszoktam, dohányozni is lehetett a gépen – meg kell becsülni az olyan 

helyeket, ahol még szabad.

Szóval a Fogarasi-havasok, az alapviszony, és tisztázni, amit még lehet. 

Tendzing is dohányos volt, de mindig abbahagyta, amikor az Everestre indult. 

Ez persze nem fontos, könny� annak, akinek három a tüdeje, lélegezni is tud, 

meg hát a lélek, ha nem az agyban van, hanem ahol néha elszorul. Nekem 

persze nincs három tüd�m, de néha elszorul, és meg fogok tanulni lélegezni. 

Kemény tréning, aki próbálta, tudja. Különben a Fogaras Bécs és Tbiliszi között 

nagyjából félúton van. Err�l fogok most beszélni, hogy félúton.

Amikor életemben el�ször láttam meg a Fogarasi-havasokat, vonaton ül-

tem, vagyis állingáltam a folyosón, éjszaka volt, és a hegyek fölött nagyon vil-

lámlott. Valahol Nagyszeben és Fogaras városa között száguldott a vonat, és 

a hegyek olyan kísérteties, r�t fényben világlottak, hogy azonnal megértettem, 

mire gondolt Babits, amikor azt írta, hogy Isten fogai között. Lehet, hogy Ba-

bitsot kés�bb olvastam, de én láttam azokat a fogakat, és talán így a legjobb. 

Éppen katona voltam, ki hitte volna kisdiák koromban, amikor Fawcett ezre-

des könyvét olvastam, hogy térképészalakulatnál fogok szolgálni, mert Fawcett 

is térképész volt. Különben jó dolog, ha az ember el�bb tapasztalja meg azt, 

amir�l majd pontos mondatokat olvas, de az sem baj, ha megtapasztalja azt, 

amir�l már olvasott. Azt hiszem, az éjszakai villámlás meg a konokul rohanó 

vonat, a hegyek sápatag, delejes fénye, a mégis hihetetlenül éles kontúrok elég 

rémiszt�en hatottak rám. De azért nagyon szerettem volna akkor leszállni és 

elindulni a villámló hegyek felé. Innen most már úgy t�nik, felismertem ked-

venc hegyvonulatomat. Minden hegy a kedvencem, az Alföldön születtem, hát 

csak természetes.

Amikor végül 1991 nyarán el�ször vágtam neki a Fogarasi-havasoknak, volt 

már némi tapasztalatom a magasabb hegyekr�l, de mikor morajlani kezdett az 

ég és patakban hömpölygött szembe velünk az ösvényen az es�víz, kiderült, 

hogy e tapasztalat nem sokat ér. Minden pontosan olyan, amilyen. Az ember 

kicsi, a hegy nagy, legalább akkora nekem, mint Tendzingnek az Everest, ha 

nem nagyobb. Ebb�l kell kiindulni. Szóval nem három tüd�, hanem igen ki-

csi lélek, és hogy elszorul néha. Mert ki hitte volna, hogy az a cingár közép-

iskolás, aki tornaórán az 1000 métert kitev� síkfutás szintidejét csak nyögve 

és botladozva, éppen hogy, és a sportosabb lányok is jobban, szebben; de ki 

hitte volna, hogy némi gyakorlás és léleknövelés után 10 kilométeren csak tíz, 

rossz napokon tizenöt percre marad el a n�i világszintt�l, és 20 kilométeren ez 

huszonöt perc, amit sehogy nem tud ledolgozni, viszont nem fárad el. Azt hi-

szem, maratoni távon jó félórával a n�i mez�ny után érnék be, ami azért nem 

olyan rossz eredmény. Persze én soha nem versenyeztem, nem is edzettem, 

nem melegítettem be, csak futottam, mert miután az els� egy-két kilométeren 
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meghal az ember, a következ� tízet vagy húszat egész kellemesen végig le-

het szaladni. Az órával sem versenyeztem, még magammal sem. Röviden azt 

mondhatnám, hogy megleltem a futás idejét, a számomra egyedül érvényes 

tempót, ritmust, elmaradtak a rossz meg a jó gondolatok is, nem ziháltam, 

nem recsegett a térdem, a bokám, és nem tudok számot adni arról, mi történt 

másfél vagy két óra alatt. Futottam, ennyi az egész. Valami ilyesmit csinálnak 

az etióp futók is, no nem az ünnepelt versenyz�k, hanem a névtelenek a sza-

vannán – megélik a futás idejét. A fi ziológusok azt mondják, ilyenkor az agy 

valamilyen hormont kezd el termelni, aminek már-már narkotikus hatása van 

a szervezetre. A bécsi gorilla is mondta, hogy narkós vagyok… De nyilván nem 

ezért fut az ember, a hormon van a futásért, nem fordítva. A futás rítus, elég itt 

a marathóni hírviv�re gondolni.

Évekig tartott a hosszútávfutó korszakom, és miel�tt bárki azt értené meg 

bel�le, hogy milyen jó fi zikai kondícióban lehettem akkor, gyorsan hozzá kell 

tennem, hogy nem voltam. Ez el�ször a Fogarasban derült ki – mert más ideje 

van a futásnak és más a hegymászásnak. Szóval az els� komoly emelked�n úgy 

haltam meg, mint valamikor a tornaórákon. Rettenetes érzés, ha az ember jó 

pár ezer kilométer futás után egy sziklás hegyi ösvényen leroskad és felnyög: 

nem bírom tovább. Nagyon szégyelltem magam, mert a társaim sokkal jobb 

er�ben voltak, mindig megvártak, ha lemaradtam. És azután megjött a hegy-

mászás ideje is. Azóta nem futok, nincs rá szükségem. Persze minden téli túra 

el�tt megfogadom, hogy az indulásig hátralev� két hétben edzeni fogok, de 

nem lett még bel�le semmi. Az els� emelked�n meghalok, azután az agy ter-

melni kezdi jótékony hormonjait, és minden megy magától, csak lépegetni kell, 

cipelni a hátizsákot, jól megfontolni minden lépést, ha olyan a terep, elkerülni 

a lavinás helyeket, vagy az Istenre bízni azt, ami fölött az embernek nincs ha-

talma. Nem sport, nem kirándulás. A hegymászás ideje a hegy ideje.

Tehát a Fogarasi-havasok télen – lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni –, 

mert télen az igazi, bár nyáron sem rossz, csak annyi a turista, hogy a sz�kebb 

átjárókban néha sokáig várakozni kell. Télen senki, csak néhány elvetemült, és 

még örülnek is egymásnak az emberek, ha egy szélfútta nyeregben találkoz-

nak. És persze ugyanúgy nem tudom, miért kell nekem télen a Fogarasi-ha-

vasokba mennem, mint ahogy nem tudom elmesélni, mi történik velem egy 

húsz kilométeres futás alatt. Amikor el�veszem a hátizsákot, a hágóvasat, a 

jégcsákányt és a többi kacatot – olyan nehéz mindig az ember lelke, mint a 

csomagja –, és néz rám a család, mint egykor a szomszéd néni: hová szalad, 

szomszéd, valami baj van? Vagy ahogy az oltári szentségre néz a protestáns 

ember, hogy ez a valami, ebben van a valami, vagy ett�l lesz? Magyarázkodni 

nem érdemes. Vagy csak fellengz�sen, hogy például, amikor elindul az ember 

egy meredek, behavazott hegyoldalon, és fölsóhajt a szürkésfehér vagy éppen 

ragyogó semmibe, akkor ott ül fent az Isten, és ha felérek, már nincs ott, de 

amikor elindulok, mindig ott van. Persze mindig, mindenütt ott van, de egy hó-

torlaszban kétezer méter fölött más az én ottlétem, másfajta jelenlét az, de aki 

Istent keresi, jobban teszi, ha templomba megy és imádkozik, ez a módszer ki 

van próbálva. Én is csak Sir Hillaryt próbálom utánozgatni, véletlenül sem Mó-

zest. És hencegek tovább: ha az ember akar valamit, fölmegy a hegyre, és ha 

van magához való esze, csak akkor jön le, ha már nem akar semmit. Vagy: aki 
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otthon nem találja meg élete értelmét, az a hegyen sem fogja. Lehetne még 

ezt folytatni.

Normális ember ilyesmire a hegyekben sosem gondol. Csomagoláskor ta-

lán, miel�tt megígérné a családnak, hogy vigyáz magára, nem, nem, lavinás 

helyre most sem, és nem lesz bivakolás, azért van menedékház, hogy fedél 

alatt töltsük az éjszakát. Fönt már minden sokkal egyszer�bb. Lépni, leszúrni a 

jégcsákányt a hóba, megtámaszkodni vagy megkapaszkodni, lépni még egyet, 

azután még egyet, mondjuk tízezerszer vagy többször. Mindig még egy lépést, 

és egyetlen rossz lépést sem. Mert nem az a veszélyes hely, ahol százöles mély-

ség ásít lent, lökdös a szél vagy omlik a szikla, hanem ahol az ember nem fi -

gyel. És ez a fi gyelés befelé történik. A tempó, a ritmus, az id�. Amikor a hegy 

ideje az én id�m lesz. Nehéz err�l beszélni. Amir�l viszont nem lehet beszélni, 

arról történeteket mesélünk. Egyfajta hallgatás ez is.

Három évvel ezel�tt egy márciusi napon – a Fogarasi-havasokban ez még 

tél – az Árpás völgyén indultunk el a gerinc felé. Azután, már nem tudom, mi-

lyen megfontolásból, a patak völgyéb�l kimásztunk a keleti hegylábra és azon 

mentünk tovább, majd ahol az ösvény elágazik, ott a turnuri menedékház felé 

tértünk el. Térdig ért a hó, nem volt könny� a járás, és egyszer elt�nt a turista-

jelzés is, de még jól látszott az ösvény. Egy id� után már nem látszott, de kis 

csapatunk ment tovább, amerre a sejtés vezette, és mikor kiderült, hogy se jel-

zés, se ösvény, akkor is csak mentünk tovább, mert a térkép szerint valahol itt 

van már a menedékház. Ott is volt, csak mi nem jutottunk el odáig. Elkövettük 

a legnagyobb hibát, amit télen egy hegymászó elkövethet, ha úgy érzi, hogy 

eltévedt és esteledik: nem fordultunk vissza a nyomainkon, csak mentünk el�-

re, míg este nem lett, úttalan utak, sziklák, bozótos. Végül egy meredek, szinte 

függ�leges vízmosásban úgy döntöttünk, hogy leereszkedünk a patakhoz, va-

lahol ott kell lennie az ösvénynek is, keresztezni fogjuk.

Ma is csodálkozom, hogy a vízmosásban egyikünk sem törte ki a nya-

kát. Az utat nem találtuk meg, nagy volt a hó, és a hegyoldalban viv� ösvény 

nem látszott, hetek óta nem járt arra senki. Én maradtam leghátul, a többiek 

jól megel�ztek és lejárták el�ttem a havat, a vízmosásban jég volt, csúszott, 

és szinte minden lépés el�tt biztosítanom kellett magamat a jégcsákánnyal, 

ezért nagyon lassan haladtam. Lent zúgott a patak, hallottam a többiek hang-

ját, �k nem hallhattak engem. Egy meredek helyen – nyáron kis vízesés lehet 

ott – megcsúsztam és jó tíz métert zuhantam, de lehet, hogy többet. Valahogy 

megakasztottam a csákány hegyét a hóban, és megpróbáltam számba ven-

ni, eltörött-e valamim, vagy csak megijedtem, de nagyon. És ahogy ott ülök a 

szürkületben, kimerülve, a kétségbeesés szélén, jobb kéz fel�l meglátok valami 

furcsát. Egy madonna volt, gyermekkel a karján, mintha csak Boticelli festette 

volna, és nagyon érdekes ezüstös-arany fényben játszott. Hamar kiderült, hogy 

csak egy behavazott feny�csemete. Ott volt az útjelzés a mellette sötétl� fatör-

zsön, de ezt csak akkor láttam, amikor egészen közel mentem, ott szelte át az 

ösvény a vízmosást, ahol a zuhanásom véget ért. Nem vagyok katolikus, és val-

lásos sem, Carl Gustav Jungot (Emlékek, álmok, gondolatok) akkor még nem 

olvastam, vagy ki tudja? De az út ott volt, ahol a madonnát láttam. El�bb az 

élmény, azután a rá vonatkozó mondatok. Ugyan miért ne jelenhetne meg egy 

majdnem szerencsétlenül járt hegymászónak „Isten fogai között” a Madonna?
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A társaim akkor már leértek a patakhoz, hiába kiabáltam nekik, hogy meg-

van az ösvény, nem hallották. Én is utánuk mentem. A hóban aludtunk a víz-

parton, és reggel elindultunk a szurdokban lefelé. Ma sem értem, miért nem 

másztunk vissza az ösvényhez, miért nem er�sködtem, hogy ott van az út, azon 

kell menni. A patak mellett nem volt út, és csoda, hogy senki nem törte a nya-

kát, olyan helyeken jártunk, és többször át kellett gázolni a patakon – mínusz 

tíz fokban ez nem akármi, de elgémberedett lábunknak a víz meleg volt…

Mi ebb�l a tanulság? Az, hogy amikor az embernek megjelenik az angyal, 

rájön, hogy az egy behavazott feny�csemete, és megy tovább a butaság, a te-

hetetlenség által megszabott úton, de az angyal akkor is vigyáz rá, azért jelent 

meg. Éjszaka, mikor aludtam a hóban, ezt pontosan tudtam. Közben az egyik 

társam beleesett a vízbe, a jég alól szedte ki a bakancsát, és még sok érdekes 

dolog történt. Lefelé a szurdokban is tudtam, hogy baj minket itt már nem ér-

het, csak megfogalmazni nem volt er�m akkor.

Dolgom volt nekem a Fogarasi-havasokban, mindig is tudtam, de legin-

kább a felh�k között, útban Budapestr�l Tbiliszi felé, Nyugat és Kelet között, 

mert féltem a repül�n. Az ember felületesen olvas, bután álmodik, és ha egy-

szer végre lát, nem hisz a szemének. Hogy miért éppen a hegyekben kellett 

nekem tisztáznom a viszonyt Istennel, nem tudom, de hát ez nem is fontos. 

Nem vagyok vallásos, nincs az az egyház, ahol az eretnekség gyanúja ne esne 

rám, de amit régebben hittem, azt most már tudom. Ha tesz egy nagyon kis 

lépést az ember az ég felé, az ég is tesz egy nagyon nagy lépést az ember felé, 

mert minden út az els� lépéssel kezd�dik.

K�rösi Csoma az út végén leül olvasni. Fawcett ezredes nem visz magával 

puskát az utolsó útjára. Tendzing faluja fölött meg ott magasodik a Csomo-

lungma.

Világutazó vagyok, de nem az én érdemem. Ha lesz majd rongyos ezer, ta-

lán messzebbre is, kedves tájakra és vidáman – ám addig csak befelé. Egyszer 

már zuhantam retúrjegy nélkül a hegyekben, ott állt az angyal, ahol talajt fog-

tam. És ez nem retorikai fordulat.


