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„Emtrar sempre deue de comesar Vida Noua Vida”
– ezek a portugál szavak azt jelentik, hogy e rövid
földi élet kezdetétől fogva készülnünk kell az új
életre. Thorkild Hansen: Jens Munk a hajós című,
egy 17. századi dán tengerész és felfedező életéről
szóló történeti munkájában szerepel ez a mondat,
a – többek között – portugál zászló alatt is hajózó
tengerjáró naplójának első oldalán.
Ha nem éppen akkor kerül a kezembe ez a könyv,
amikor a költővel először beszélgettünk Diasról,
akkor valószínűleg egészen mások lettek volna
kötetének illusztrációi. Így azonban párhuzamot
véltem találni a két felfedező életútja és megtör-
hetetlennek látszó hite között. A verseket elolvasva
aztán bizonyossá vált, hogy Kakuk Tamás sem
elsősorban a széles hasú karavellákat akarja leírni
a végtelen óceánon, fővitorlájukon Portugália vörös
keresztjével. Versei inkább a „belső” naplóba szánt
feljegyzések, titkos, talán csak önmagának szóló
megnyilvánulások. 
Az útinaplók persze mindig lelki és filozófiai
tapasztalatok kifejezései, talán kicsit álompótlékok
is – vagy kiegészítik azokat –, tulajdonképpen tár-
sunk az utazás során. Rábízhatjuk a titkainkat,
segít leküzdeni a honvágyat, segítségével legyőz-
hetjük a jelentől (jövőtől) való szorongást. Talán
abban is segít, hogy elkerüljük az utunk során
ránk leselkedő veszélyeket. Az út végén a napló
tanúként és bizonyítékként, egyes esetekben
– mint jelen esetben is – pedig ereklyeként is
szolgálhat. Az írások, rajzok, hitelesítik az utazás
történetét, illetve igazolják annak szükségszerű
voltát az expedíció megbízói felé. 
Jóllehet itt apokrif naplóról van szó, az illusztrátor
– akárcsak a költő – igyekezett a fentieknek meg-
felelni. Megpróbáltam egyfajta mikrovilágot terem-
teni a különböző hajózási ábrák és eszközök, régi

térképek, fametszetek, kézzel írt feljegyzések és
asztronómiai rajzok segítségével. Az egyik képen
– egyedüli megjelenített emberként – még maga
Dias is megidéződik korabeli viseletben, jobb kezé-
ben Jákob bottal, baljában a tengerjárók elmarad-
hatatlan attribútumával, a léptékmérővel. A rajzok
fekete alapon hordozzák a szürke számos árnya-
latát, mintha egy hajdani iskolai táblát néznénk,
ahol több rétegben előtűnnek régebbi előadások
ábrái, legfelül a legfrissebb, fehér színű feljegyzéssel,
amely lehet egyszerű monogram évszámmal, de
a legtöbb esetben földrajzi vagy csillagászati jelen-
séget, törvényszerűséget magyarázó vagy bemutató
ábra. A fekete lapok ellentétei, egyben párjai
a szemközti fehér oldalakon megjelenő szikár
soroknak, de ki is egészítik egymást. 
A két egymás melletti napló így egyszerre lesz lírai
és racionális. Egyszerre vannak jelen egyértelmű-
ségek és homályosságok, hitelességek és anakro-
nizmusok, bizonytalanságok és bizonyosságok,
távolságok és összefonódások. A középkori eset-
leges merevség keveredik itt a reneszánsz könnyed-
ségével. Míg a versek Dias lírai énjét, addig a rajzos
naplórészletek a képzett tengerjárót mutatják
inkább, de ez a két én többször is összekeveredik.
Az illusztrációk írásképei a késő 15. századi fel-
jegyzéseket idézik, a latin szövegek is a korra utal-
nak, de a rajzok szemlélőit talán – hozzám hason-
lóan – megérinthetik a portugál szavaknak (ennek
az újlatin nyelvnek) a zeneisége. A régi hajósok
egyébként zenéléssel próbálták elűzni az egyhan-
gúság és összezártság érzését, amennyiben azt
az időjárási- és egyéb viszonyok lehetővé tették.
Naponta egyszer közösen imádkoztak a Bibliából,
többnyire a legénység legfiatalabb – olvasni tudó
– tagja olvasott fel. Erőteljes és szilárd eltökéltség
nélkül az útnak lehetetlen lett volna nekivágni
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az ismeretlen és végtelennek tűnő óceánon. Nehéz
ezt átérezni nekünk itt, ebben a tenger nélküli
országban, a 21. század elején, másfajta kihívások
között, bár ugyancsak korszakok határán. 
Megpróbáltam elkészíteni a „másik” naplót. Ahogy
Kakuk Tamás, úgy én is úgy érzem, Bartolomeu
Dias én vagyok. Titkos naplóm nyitva bárki előtt,
ha itt-ott talán hiányoznak is belőle lapok.
Mindannyian szeretnénk, ha földi jelenlétünk nem
múlna el nyomtalanul. Hisszük, hogy emléket

hagyunk magunk után. Remélem, mindez mások-
nak is szolgál majd tanulságokkal. Kísérlet ez arra
is, amit egy másik portugál tengerész, Christovao
Jacques írt jelmondatként hajója orrára (az egyik
lapon itt is szerepel): „Megtenni, amit még nem
tettek meg – FEITO NUNCA FEITO.”
(Kakuk Tamás: A Jóreménység fokától délre. Feljegy -
zések Bartolomeu Dias naplójából. Tatabánya, 2015.)
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