
KELETAFRIKAI ÚTIN APLÚMBÓL
Írta Ignácz Rózsa

Apám súlyos beteg volt. Én, utolsó gyerek, tizenhároméves. A másik
szebában rólarnbeszéltek:

- Az ember míndent megérhet. amire igazán töreksziK. csak nem
úgy s nem akkor, ahogyan és amikor szeretné, - Ezt anyám mondta,
Apám kdssé ingerülten:

- A gyerek válasszon magánaik reális, elérhető pályát, de míelőbbf

Tudnom kell, mí lesz belőle.

Földrajzból Afrika hegy és vízrajza volt "feladva". Janka néni re
mekül tanított. Inkább költő volt és varázsló, mínt tanár. Földrajzórán
mesélt, ábrázolt, megjelenített; szavaira, a sem általa, sem általunk soha
sem látott Kilimandsaro Ikét régen kialudt vulkánja a Kibo meg a Ma
wenzi márís ott lövellte a lávát a hirtelen 6000 méteresre nőtt iskolai fa
litérkép helyén. Háromszor olyan magas havas, mirrt a Déli Kárpátok.
Havas, az egyenlítőnél. Jeges tűz, tüzes jég világa. Az óriás lábánál, ac
bozótban, embermagasságnyi fűben, lepedő-fülű eleíárrtokbaktatnak. Jan-·
ka néli mindennél varázslatosabban csengő tó nevét mondja, a sohasem
hallott, nyomban ismerős, elfelejthetetlen szót: Tanganyika. Th ennél is
izgalmasabb az, amit Afrikáról beszélve egyre ismétel: felfedezte, be
járta, térképre rajzolta, Líwíngston, Stanley, a magyar Teleki Sámuel.
Símán fogtam egy kitűnőt Afrikából.

Pár nap múlva tífuszba estem; soká tartott. Mire iskolába rnehettem;
már ismételtek. A betegség miatt a hajam, akkori szokás szerínt, nullás
géppel kopaszra nyírták. Ismétléskor még mindig csak félcentis kefefrí
zurárn volt. Janka unalmas feleltetés helyett újra mesélt, és mesélt: he
lyettünk ő ismételt s még többet mondott Afrikáról. A nomád törzsekről

szólt, a lándzsával leopárdet vadászó férfiakról, akik befonják hosszú ha
jukat, strucctollat tűznek belé, semmit vagy zebrabőr köténykét viselnek;
asszonyokról szólt, akik kevésbbé díszesek mint férfiaik, éles kővel ko
paszraborotválják a fejüket s azon súlyos terheket hordanak. S hogy mi
csoda betegségek vannak a szépséges Afrikában, a cívíldzálatlanul élő

törzsek kőzött: álomkór, malária, tifusz, sárgaláz.
"Orvos leszek," - gondoltam, - "olyan orvos, aki elintézi, hogy

soha senkinek se legyen sárgaláza és tífusz.a, és egyáltalán ne legyenek ko
paszra nyírt hajú kislányok."

A huszas évek derekát tapostuk. Babos tiszteletes úr hittanórán az
.asztalra tett egy kás perselyt és kért, hogy a fölös uzsonapénzünkbőlada
kozzurnJk az afrikai misszió számára. Édesapám még rosszabhul lett és
egyre nyugtalanabbul szegezte nekern a kérdést:

- Mi akarsz lenni? Határozz édesfiam. - Vettem egy Iélegzetet és
kívágtam:

- Orvos és míssaíonáríus Afrikában. - Kissé elképedt szegény.
- Hát hogyan gondolod? Erettségizní akarsz, aztán theológiát végez-

nél? Vagy orvosít? Vagy éppen rnínd a ,kettőt'! Egyik is hOSiS7JÚ pálya..
Hogyan, miből fiam, ha én már ... - nem fejezte be.

Én meg, bizony hogyan iÍS tudhattam volna megmondani, hogyan
gondolom? Anélkül halt meg, hogy tudhatott volna valami számára meg
nyugtatót, merre is indulok, mi lehet velem, belőlem? Afrikéról abban
az évben nem tanultunk többet. Még Szibériából is feleltem egy' jelest;
az is könnyű volt, hegy és vízrajz; a természet szépségét míndig is ,győ-
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nyoruseg volt vísszahangozni Janka néni lelkesedése nyomán. Afrikám
egy hOSS2JÚ élet alatt elsüllyedt a gyerekkori vágyak, tanulmányélmények
mélyvízeíben, Három évtizeden át egy-egy vadásznapló. afrikai útleírás
is csak szórványosan került kezembe, hogy azután az utolsó tízév alatt
szinte egyvégtében az újjászülető, agyarmatí sorból kilépő, felszabaduló,
forradalmi átalakulását élő új Afrikáról halljunk, olvassunk rádióban,
sajtóban; csapatostól nálunk tanuló afrikai diákoktól.

*
Nem akikor s nem úgy, ahogyan először vágytam rá; nem gyógyítani

és tanítani. Most, 1966-ban, egy negyedéven át - vendég lehettem Ke
Ietafrikában. Az a gyerekkori barátném hivott meg, aki még nem felej
tette el, hogy készülődtemkopasz kislány koromban az ő most már húsz
éve második hazájává lett Afrilkáha. Idehaza járt. Összetalálkoztunk egy
közös orvosbarátnőnknél. Éva, a míkrobíológus, éppen Afrikába készült;
Ilonka, afrikai vendégünk, engern hívott meg, hadd nézhessem meg, hadd
tudhassam meg hová is nem jutottam el - orvosnak és míssziónáriusnak?

*
Nairobitól, Kenya harmincesztendős hipermodern építkezésű fővá

rosától az Indiai Óceán partján épűlt, XIII. századi arab alapítású Mom
basa kíkötő-szígetvárosíg egy óra húsz percig repült a belföldi mctoros
gép. Ebből 28 percen át úgy, hogy szíkrázó verőfényben ott gyémántlott,
szinte a gép szárnya mellett, a végeérhetetlennek tetsző télienzöld bozót
felett, távoli felhőknél fehérebb hóval födötten; a Kilimandsaro. A kapí
tányaz angoinyelvű szavak után az új állam újonrian kinevezett nemzeti
nyelvén, szuahéliül is elmondta, hol vagyunk, milyen magasan, mit lát
hatunk. A turisták hangos izgalommal fényképezték a gép kis ablakkörein
át a verőfényben, tisztán oly ritkán látható hegykolosszust,

Nairobiban a márványoszlopsoros parlament új szárnyában egy
emblémán az ország !kilenc törzsének jelei vannak megörökítve. De ki
lencnél sokkal több olyan törzs él az országban, mely mínd kü1önböző,

egymásét nem értő saját törzsi nyelvet beszél. Egy ország most keresi,
most akarja közös kultúrát hordozandó, első közös nyelvét megterem
teni, hogy népe egy nemzetté legyen. Természetesen egy szót sem érthet
tem szuahélíül, de végtelenűl jólesett, hogy a nemzetközi járatok osak
európai nyelveken beszélő légi-lányai után, ha mégoly választottat is, de
itt már a saját nyelvüket szélják. Otthon vannak a saját hazájukban, Et
től éreztem én is egyszerre "otthon" magamat? Az utóbbi, lefele pergő

éveimben, bizony már nem nagyon néztem a természet "szépségeit". Szin
te elfeledtem, hogy a nem ember alkotta világ milyen hatalmas. A sze
mem nem tudtam levenni a Kilimandsaroról míg mellette szállt a gép.
Istenem. Szép a föld.

*

A téglaveres bőrű, ethiopiai eredetű daliás maszáj pásztorok
hite szerínt Ngai-Nga, az egyetlen isten a Kílímandsaron lak'ik, vagy nem
is lakik, 6 maga az, noha szellem, hegyruhában. Ű adja az áldást: az édes
vizet a szavannák füvének, a nomád mászájok púpos tehénke csordáinak,
a zebillmalk:. A maszáj nem ás, nem szánt, mert "a föld bőrének fáj 'ha
felhasít ják". Legeltet, hiszen a "föld szereti ha nyírják a haját". Húst
nem eszik, állatait eladásra nevelt, de tejüket issza, mégpedig anyakerén
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át maszáj Iándzsával szakszerűen megcsapolt zebu vérével keverten. A
férfiak kifúrjáik fülüket és rengeteg rézkarikát aggatnak belé mígcsak a
cimpajuk arasznyira meg nem nyúlik; az asszonyok sokkal díszteíenebbek,
fejüket éles kővel borotválják. rajta súlyos terhet hordanak - száz éve?
Régmúlt gyerekkoromban? Ma is. Két település is van Kenyaban hová
megpróbálták a maszájokat Ietelepítení: az angolok által létesített re
zervátumokban sérelmesnek találják a helyhezkötöttséget, s mióta három
éve felszabadultak. ha lehetséges még fesztelenebbül vándorolnak, a le
legelt területről tovább hajtva állataikat. Oda, ahol jobb .a fű, ország
határt sem tisztelve. A tervezett rezervátumok közelében több maszáj is
'kola is létesült, egyes Jceresztény alapítású iskolában még ma is katoliku
sok tanítanak, maguk az iskolák mind államlak. Egyik maszáj rezervá
tum mellett katolikus kápolnát, az Abosela mellett kis katolikus templo
mot láttam. A mászájok többnejűek. Ha nem kerültek ki a törzsi közös
ségből. nem Iett városi ember belőlük akkor is többnejűségben élnek, ha
történetesen - keresztények.

*
A részint pásztorkodó, részint már letelepült földmívelő kikuyk ká

vét, teát, sisalt, banánt, kukoricát, édesburgonyát, pyrethreumot (rovar
irtószer lesz belőle), cukornádat, kevés búzát, rozsot is termelnek. A ki
kuyík szerint ugyanosak Ngaí az egyetlen isten neve, ő viszont nem a "ha
táron túl" lévő Ktlimandsaron, hanem a "hazai" hegyen, a Kenya hava
son Lakik, amit viszont kikuyul Kere Nyaga-riak neveznek. A kíkuyk
egyetlen istenét személyes kéréssel, panasszal zavarni szentségtörés lenne,
hozzá csak akkor iINk imádkozni, ha az egész törzsnek, vagy leg,alább
egy egész "nagy családnak" van valami közÖrS baja, panasza, Személyes
ügyben az animista kikuy őseinek szelleméhez fohászkodik. Ök az ország
legnépesebb törzse. 1,600.000 Jdkuyból körülbelül 40 iszázalék fele híven kö
veti is a keresztény életszabályokat, ezek városon lakó munkásokká, kis
tisztviselökké, vezető értelmiségivé vált kikuyok. A teljes Biblliát 1966
nyarára fordította le kikuyra John Gatu presbyterránus lelkész és az
ugyancsak ezen a nyáron Limuruhan rendezett protestáns ekumenikus
kongresszuson, - amelyen az indiai ortodox pátriárka is jelen volt 
mutatta be.

*
D. Matthwes amerikai misszíonáráus lelkésznek nincsen parókiája.

Ö az afrikai rnissziónak azt a formáját végzi, amit meggyőződése sze
rint az afrikai ember legjobban szükségel. Tanít. Nem iskolában, hanem
úgynevezett háziipará központokban. Ezek keresztény alapításúak, és az
afrikali nőket, tekintet nélkül arra, hogy mely felekezet tagjai, - akár
hinduk, akár muzulmánok, akár keresztények, akár ősafrikai animisták,
- varrni tanitjáik. Két hétbe telik, rníg egy tűt sohasem fogott afrikai
nő 'eig:-~nesen öltögetni megtanul, de azután nagyon ügyessé válik. Nép
viseletoc öltözött babákat varrnak, gyöngyöt ,fűznek; a gyakorlati órák
után olvasni tanulnak, majd olyan keresztény énekkel fejezik be a na
pot, aminek tartalma egyik hiten ilévő lelkivilágát sem sértheti. Aztán,
amí oa legfontosabb: az így összegyűjtöttasszonyoknak, Jányoknak - nagy
részük családtalan vagy elhagyott, városra került nő - munkaalkalrnat,
keresetet teremtenek. A YWCA internátusában ugyancsak felekezeti kü
Iönbség nélkül tanulnak - ősafríkaí ösztöndíjas, bennszülött, féltandíjat
fizető arab és teljes tandíjat fizető, kenyai honos hindu lányok - ház-
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tartást vezetni, ülni, állni, asztalt teríteni, főzni, felszolgálni, A kőzép
iskolát végzettek: gépírni és könyvelni.

Matthwes úr körbeliordoz kis kocsiján az egész Mombasában. Mom
basa kikötőváros forgalma - körülbelül nápolyi mérvű. Ennek ellenére
csak mántegy 130 ezer állandó lakésa van. Tizenegy templomot látogatunk
meg. A soktornyú hindu katedrális lépcsői előtt lehúzzuk a cipőnket és
mezítláb megyünk a nyitott ajtóig, onnan nézzük azt a négy embert, aki
ott bent istentiszteletet végez? Vagy csak gyakorolnának ? Egyetlen hívő

sincs a templomban. A muzulmán mecset előtt papucsot húzunk a lá
bunkra;ott éppen csak épületet nézhetünk, nincs benne sem gyakorlás,
sem istentisztelet. A rabszolgaszabadító Livingston alapította Freetown
nevű városrészben az afrikai baptista lelkész újjongva mutatja szép kis
templomát és lelkesen meséli, hogy ő akkor lett keresztény, míkor meg
tapasztalta, hogya kereszténység képes "megbocsátani, és bűnt gyengé
den elfedezni", Ez pedig úgy történt, hogy látta már kisgyerek korában
azt a Nyáki városrészben lévő emlékoszlopot, mely szerint az ott partra
szálló két mísszdonárius " 1844-ben, ezen a helyen, imádkozva, térdenállva
fogadta a halált". Mindig nyugtalanította: mily,en halált? Azt miért nem
írták rá? Mikor megtudta, - hallomásból, - hogy a rabszolgafogástól
félő ősei, nem tudva hogy az a két misszionárius mit akar, mit tettek
velök - s hogy azt soha sem vésték a kőre a keresztények, - ő akkor
rendült meg. - Csém félelmökben öltek. Haragjukban tépték szét a két
mdsszináriust elevenen. Ettől az élménytől nem angolbarát lettem, hanem
keresztény, a megbocsátás szellemében - mondja, Látunk methodista
templomot; két római katoldkus kápolnát.

Pünkösdkor a hatalmas anglikán katedrálís angol nyelvű istentiszte
letéri voltam, először, későbben a Szent Andrásról elnevezett római kato
Iikus nagy templom miséjén, melynek egy része nem latinul, hanem
szuahélí riyelven folyt. Az anglikánoknál európai származású pap misé
zett, Mintegy 300 hívő volt a templomban, ebből valami húsz európai, és
többi hosszú fekete nadrágba, fehér ingbe öltözött nyakkendős afrikai.
Afrikai asszony alig volt köztük. Elmélyülten énekelték: istentisztelet vé
gén csak mintegy tízen járultak Úrvacsorához. A Szerit András templom
zsúfolva volt, 400-nál több ember, fele nő, fele férfi, ugyanúgy öltözve
mint az anglikánoknál, azzal a különbséggel, hogy az asszonyok arasznyi
kendőeskével fedték be a fejőket. Itt a szertartást is afrikai pap végezte
piros selyem miseruhában. Ugyancsak pirosruhás kds afrikaiak minístrál
tak. Áldozáshoz járult az oltár elé legalább 200 ember.

*

Kenyanak ma majdnem 9 millió lakósa van, s ebből statisztikájuk
szerint 60 százalék 21 éven aluli. A sajtó, - szószerínt azonos tartalom
mal az angol nyelvű és a szuahéli nyelvű is - heteken át a születéssza
bályozás kérdéséről cikkezik, A családba 4-4 gyereket javall.
A többnejű támadalomban ma is van egy két olyan ember, akinek 10-14
feleségétől l.Oü-nál több gyereke van, viszont mivel nem nagyobb a nők

száma. mint a férfiaké, évtizedeken, sőt évszázadokon át, rengeteg férfi
volt, aki egyáltalán nem, vagy középkorán túl, - ha gazdaságilag meg
tudta életét alapozni - jutott feleséghez. 1966 júniusában 'egy hónapon
át tartó heves vita folyt a szépséges feketemárvány-oszlopes nairobi-i
parlamentben az állami költségvetés egészségügyi büdzséje fölött, neve
zetesen arról, hogya többnejű családokban minden feleségnek járjon-e
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egéseségbíztosítés? Heves viták után úgy döntöttek, hogy biztosítás csak
egy asszonynak jár. Hogy melyíknek, arról nem hoztak határozatot. .

Hogy élnek a többnejű 30-40 éves emberek ~ városi lakásokban? Egy
ilyen családot sikerűlt otthon is látnom (rövid időre).

A férfi cementgyári tisztviselő, afrik.ai. Vettek egy négy lakószobás
lakést egy azelőtti (távozott) angol bírótól. Két feleség van. Egyik háló
szebában alszik a két asszony - egymásfölé épített emeletes ágyban. A
másikban, külön, egymaga a férj. A két asszonynak van összesen nyolc
gyereke, öt fiú, három lány. Öt fiú közül kettő iskolás, bentlakó. Három
alszik otthon egy szobában, s három lány iközül egy intézetben van, iket
tő alszik együtt. Az első feleség eljár hazulról (műanyag edényekkel ke
reskedik, arniket bizományba vesz s amikből mintát visz házakhoz. kis
kofferban).

A második asszony neveli az összes otthon levő gyereket, egy bejáró
fiatal afriikai férfi háztartási alkalmazott segítségével. Az főz és takarít.
Hogy a két, egy férjes, egy szebában alvó asszony hogy fér meg egymás
sal, azt elképzelni sem igen tudom.. Ennek a nyolc gyerekes két anyának
van a közös lakásban egy eléggé rendesen bebútorozott ebédlője s egy nap
pali szebája is; a nappaliban egy falon két fénykép: egyík Kenyatta el
nök, másik a férjé. A másik falon is két kép: egyik Erzsébet angol ki
rálynőé férjével, a másik az azelőtti tulajdonosé, a volt angol bíróé.

Van telefonjuk - ez 'kell az első asszony (Sarah) bizományi üzletéhez
is, - autójuk nincs, A kisgyerekeket, ha már elemisták lesznek, iskolába
viszik majd tanulni.

G. M. 36 éves afrikai asszony, a helybeli szociális ügyosztály vezetője.

egyetemet végzett, elárulja, hogy az ő életében megoldódott - egyelőre

legalábbis - a kétnejűség társadalmi része is. Az ő feleség társa jóbarát
nője, otthon van, vezeti a háztartást egy afrikai háziszolga segítségével
és neveli mindkettőjük gyerekeit, Társadalmi munkát és 'társadalmi rep
rezentálást - mivel ő is társadalmi munkás és közös férjök is az - vele
végez a férfi. A fogadásra is, ahol találkoztunk, együtt jöttek el. 
Mondja - kérdi hirtelen - maguknál egynejűségvan? -- (Jóformán 00ffi

mit sem tud Magyarországról.) Míkor igent felelek, egy kissé elborul, még
egyszer mereven rárnmosolyog és hirtelen otthagy.

Ugyanezen a fogadáson Lwellyn katolikus papbácsival együtt esze
getünk egy tál híndumodra készült szendvieses tálról. Aztán beszélgetünk.
Azt mondja:

- Tudja, a régi rnisszionáriusok elég sok hibát követtek el, túlbuz
galomból. Felszólították a kereszténységre tért többnejű férfiakat, hogy
csak egy asszonyt tartsanak meg, a többit űzzékel. Melyiket? Miért? Az
afrikai ember ezt sehogyan sem tudta megérteni. Ő mindeník asszonyá
val kétoldalú, becsületes gazdasági szerzödést kötött; az erkölcse volt az,
hogy sok asszonya legyen, mivel csak úgy lehetett nagy, bő családja. 
S hozzá teszi: - Felmérhetetlen az a társadalmi életformabeli átalakulás,
ami ma Afrikában folyik. - Lwellyn tisztelendő 40 éve él Kenyaban.

*
MOISt serdült fel az az ifjúság, amely még mísszíonárius iskolákban

tanult írni-olvasni s most 20 év :IDörüli. A nők mint kétnyelvű (angol és
az állam nyelvévé vált szuahélí) gyors- és gépírók, titkárok, adminisztrá
torok, vagyis városi kistísztviselők: férjeik értelmiségi foglalkozás ú állami
alkalmazottak. Tisztviselők a kikötők irodáiban, légitársaságnál, postások,
vasutasok, fix fízetéses orvosok az állami kórházakban, tanítók, tanárok.
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.Ezek az ifju párok. még ritkán laknaik együtt; az asszonyok női bentla
kásban (államilag részben támogatott, részben önellátó, régi keresztény
alapítások) élnek; férjeik hétközben munkahelyük közelében, valami
csoportszálláson. Egy héten egyszer találkoznak, és az dlyen új értelmi
.ségi férj természetesen nem gondol rá - vagy anyagi okokból nem gon
dolhat még rá -, hogy több feleséget tartson. Egyelőre szeretne a maga
asszonyával és gyereloeivel mínél előbb egy saját, külön lakásban élni.
Európai keresztény szokás szerint? Nem egészen. Otthonról, a földbevájt
kunyhóból elszakadva, magányos, új életformát keres, egy most felnő

vekedő társadalomban - eLéggé tanácstalanul.

*
Keletafrika érseke L. J. Beecher augusztus 20-án esketett először egy

'házaspárt úgy, hogy a szertartást kikuy nyelven végezte. A menyasszony
.af'rikaí ápolónő, a férj rendőr. Jocbed hófehér fátylas menyasszorryi ruhát
'viselt a nairobii katedrálisban végbement esküvőn.

Az európai viseletből az egyetlen, amit igazán szeretnek, amit ha le
hetséges egyszer életükben magukra öltenek, - a fehér menyasszonyi
ruha. Afrikai hándu lány, aki száriját sohasem vetné le, ha férjhezmegy,
hacsak teheti (s a hindu ott, anyagi okokból, mind teheti) fehér fátyolt
ölt. De láttam arab ifjú párt is fehér menyasszonyi ruhát vásárolni (előre

fizetett részletekben, majd ha lefizették, elviszik) éppen háziasszonyom.
Ilonka kis üzletében. Az afrikai lányok meg szenvedélyesen gyűjtenek rá,
hogy fehérrnenyasszonyok lehessenek. - Az életben egyszer minden lány
királynőnek kell érezze magát - mondta nekem Sarah Lomollah, a kis
umu kis tanítónő, mikor a fehér menyasszonyi ruha felől kérdeztem (ami
nekik oly rosszul áll, a fehér szín viselése nem i111k nekik, mennyivel
-szebbek színes kartonjaikhan!), s még azt is mondta: - Keresztény lány
számára azt is jelenti, hogy a házasság szeritség lesz az életében. - A
vasárnapi újságok egész oldalakon át közlik a fehérmenyasszonyok, oly
-előnytelen fényképeit, hiszen sötét bőrű embert fehérfeketén fényképezni
is előnytelen. Hátha még a fekete lány fehéret visel. Viszont fehérmeny
.asszonyként újságban megjelenni: társadalmi beénkezettséget is jelent.

*
Ezt a gyönyörű, gazdag szegény, szegény gazdag országot "mindenki"

neveli, míndenkí tanácsokkal látná el. Az éppen ide látogató Kennedy sz€'

nátor lendületes beszédekben ajánlja az egyetemi ifjúságnak, hogy 
térjenek vissza a mezőgazdasághoz. "Kenya termőföldjének több mint 60
százaléka teljesen kihasználatlan."

Világjelenség, hogy ma, szíve szerint, egyetlen fiatalember sem akar
földmívessé lenni? Azzá lesz, ha nincs más választása. Hivatásos kertész,
irodában dolgozó, vezető agronómus még csak, csak. De a maga két ke
zével (vagy akár kis gépekkelj dolgozó földmívelő? A trópusokon persze
az ősidőkben sem művelték meg a földet; az~ ettek, amit a föld magától
termett, aztán ha a leélt vidék terméketlenné vált, - a törzs tovább ván
dorolt. Hogy letelepedjenek véglegesen, ugyaniazt a földdarabot művel

jék - de azt még trágyázzák. javítsák is, - olyan feladatnak látszik, amit
a civilizációra kapott fiatal ~enyai legszívesebben kihagyna, - Az élelmet
a civilizált és túlszaporodó emberiségnek végtére is másként és máshon
nan kellene már előállítani, mint a konzervatív földmívelés révén -,
znondta nekem egy 22 éves eldoreti elemídskolai fanító.
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Irtott dzsungelben hamar, (könnyen terem, amit beűltetnek, de a kar
bantartása nehéz. kz. embermagas gyom a trópusi vihar sebességével nő

vissza az irtott földeken. Kenya klímája, kmönösen a hegyvídékeken, kel
lemes. A mezei munkát, lkülönösképpen, sem az eső, sem a száraz évszak
nem akadályoaná tartósan. De ~ banán újradugványozás nélkül is kídugja
a következő évben termő hajt8.sát,és a földeken, éppen kétkezi munká
nál, a legtöbb ember inkább dolgoztatní szeretne, mint dolgozni. Végte
lennek tetsző, meghódítható termőföldek vannak ebben .az országban ki
használatlanul. Az országnak mégis, - széltében hangoztatott - legfőbb

problémája a munkaalkalom megteremthetese. Az öt-hat holdas új gazda
szívesebben bemegy a városba - leginkább háztartási alkalmazottnak. 
semhogy maga túrja a földjét. Dolgozzanak csak a kis kétaraszcs kapával
otthon a feleségek. Nemcsak . minden itt élő fehér rezidensnek. városi
arab vagy hindu polgárnak, hanem minden városba települt s legalább
már egy rendőri állást viselő afrfkaínak (ha családos) , postai tisztviselő

nek, cementgyári munkavezetőnek, afrikai férfi háztartási alkalmazottja
van, mind közőnségesen: a boy. A boy tagja a háztartási alkalma
zottak szervezetének, fizetése havi 190 shílling (kb. 1000,- forintnak
megfelelő összeg), nem lakik munké'ltatójának városi lakásán, hanem a
szép új blokkole közvetlen közelébe eső, foglalás alapján időlegesen fel
húzott s neki bérbeadott nyomorúságos kunyhóban. A "háznál" napi
kilenc órát dolgozik, főz, ruhát vált, elegánsan felszolgál, mosogat, rnos,
vasal, takarít. A pénzét bankba teszi (a kenyai fontot Anglia garan
tálja), haza, a családjához két heti szabadságra megy. A "mi" boyunk
például, 38 éves, ír-olvas, beszél angolul, szuahélíül, egy 17 éves fia
lakik "mellette" egy kunyhóban, a városon, otthon egy felesége van és
még 9 gyereke, A fiú nappal egy magánvilla kertésze, este ipard tech
nikumba jár. Wil,liam a fizetése mellé "konvendót" is kap. kosztpénzt.
amiből maga vásárol be és főz, mos otthon, munka után, a saját bérelt
kunyhójában. Végtelenűl előzékeny, méltóságteljes, nesztelenül közle
kedík. A nagy fiát IS otthon még, tanyai iskolában, két másik gyerekét
iskoláztatja. kz. iskolázás nem ingyenes ugyan, de afrikai gyerekért pél
dául, egy évharmadra, 20 shilling tandíjat fizetnek a szülei; (mig egy
fehér rezidens gyerekének a tandíja ugyanabban az iskolában 200 sehil
ling egy évharmadra), Afrikai egyébként, a nem államosított, a hindu
kézben levő s mindeníéle itteni üzletben is olcsóbban vásárol, mint a
fehér ember, bizonyos fontos éleimicikkeket. Afrikainak például egy
font kenyér ára 50 cent, ugyanazt a fajta kenyeret fehér vásárló 75
centért veszi meg. De hát többnyire éppen <a fekete boy vásárol be, fehér
munkáltatóínak is, s az üzletben nem kérdik meg, hogy kinek vásárol?
Csak a vásárló személyét nézik.

*
Európában a kis állatkertekben a nagyvadak élnek ketrecben. rács

mögött; itt a nagy állatparkokban, akár a nairobii "kígyó parkban" jár
az ember, akár .az ÁmboseIí bivalyai .kőzőtt, akár a tanzániai Ngoro
Ngoro krátcr hemzsegő nagyvad világát nézi, akár az Olduvai George
hoz vezető úton százával ugrándozó, az autóra is felugráló nagy maj
mokat, míndig az ember van bezárva. A kocsijába, amiből kilépni tilos
is, életveszélyes is. Az autót már megszekták az állatok. Nairobiban, a
parkban, a héttagú oroszlán család unottan ült az oroszlánszínű fűben,

rnialatt vagy húsz, jól becsukott autó vette körbe öket s kattogtak a
fényképezőgépek a jólvédő autóüveg mögött. Csak a szelidithetetlen
elefánt terjeszti szét rosszallóan lepedőnyi füleit, ha megáll az autó. S ha
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valaki ajtót nyitna, kihajolna, úgy fényképezné őt, akkor ormányát
is felemeli. Autót megtámadní, felborítanl, mondják a vadászlegendák
- IS mennyi gyűlt belőlük raktárornra! - csaka fehérorrszarvú szekott.
Vadásztörténetek, mesék, legendák, néprajzi megfigyelések, képek,
egyre sokasodnak a tarsolyomban. Nézek, f:igye1eik, tanulok. Gazdag
szom.

Egy jegyzetben nem tudnék versenyre kelni a nemzeti parkokat.
állatvédelmi "szent-ély,eket" propagáló, tirristáknak készült, pamr kiállí
tású prospektusok "költői" szövegével. Táskárriba dugok egyet-egyet
"emlékbe'·, s ha majd otthon álmodni is fogok a nagy természettel való
találkozásomról - tudnék-e akkor majd valami művészien hitelest írni
róla? Az árva nagyvad-bébtk külön kertjében magányosan Lelt "kis"
orrszarvú, kis elefánt, kis zsiráf éldegél. Külön gondozójuk van, Rufus,
az orrszarvú 4 éves; csak fele olyan hosszú, mint a lakókocsis autónk,
de magasabb, Orrszarvúhoz illően majdnem teljesen vak, de remek szag
lása máris odahozz-a a finom benzinszagú masinához, rnikből neki saláta
levelek-et szoktak odanyújtogatni. Rufus fehérbőrűnek született, de rózsa
színü lett. A nagy park homokja ugyanis vörös. Vörösek az utak is a
parkban. A vörös, útmenti, vegyesen száraz, sárgászöld és nedvdúsan
mélyzöld színű növényzet sohasem nő sűrűn egymás mellett. A bush
han egy-egy bokortól egy-egy fáig kb. tíz méteren csak füves szavanna
van. (A sűrű őserdők nem erre vannak.) A fűdzsungelt öt-hat méteren
ként egy-egy téglaveres. 2-3 méter magas termeszhangya-vár "díszíti".
Rufus a veres hangyavárak közt csörtetett oa ikocsihoz.. S most rózsa
szín. És nyafog, mintegy ,elkényeztetett fehér kisgyerek. Megeszi a neki
kitett salátát. Nem elég. Szelíden megbök (majd kilel a hideg ijedtem
ben, de azért cook állom - ha nem isa sarat, hát a veres port). Egy
újság van a hónom 13.1at1. A helybeli választásokról. Szenátor Kennedy
afrikai körútjáról ; az indiai árvízről - s még annyi eseményről. Még
csak a címeket volt időm elolvasni. Rufus nyiffan egyet, hónom alá ér
az orra és megeszi az újságat az utolsó apróhirdetésig,

*

Kenyaból Tanzaniába menet a határon pár napos turístavízumot
kellett kérnem. Lassan és megfontoltan, de kedves készséggel adtak;
iratokat kellett kitöltenem. Neve,riemzetis~ge, állandó lakása, - ez
még csak rendben ment. De a negyedik kérdés így szólt: Tribe? Törzse?
- Csiklandozott az ördög, hogy írjarn oda - no, minek is nevezett volt
ki a harmincas évek neves antropológusa, Gelley professzor? Nálunk
akkor volt divat eredetet-fajt kutatni. (Kutattam én is oa magam mód
ján akkoriban.) Gelley engedeimet kért, - hogy megrnérhesse női mivol
tomhoz képest kissé túl nagy kerületűre méretezett kobakomat (58 cm)
és kijelentette, - igen, tudom már. Azt mondta, hogy bessenyő vagyok.
De ezt talán azért mégsem írhatom be a tanzaniaí kérdőívbe, Végül is
"Hung.ari:an" nemzetiségűnek és .magvar" törzsűnek vallottam maga
mat, remélem. országunk egykori legelső uralkodó törzsének tagjai-
ha valahol odahaza még volnának olyanok, ,akik bizonyosan ilyennek
tudják magukat, - nem sértődnek meg, hogy állítólagos "bes!senyő"

létemre a vezéri magyarok közé tolakodtam? A tanzani ai határőr helyes
lően bólintott törzsi káderbeírásom láttán.

De lám, az East African Standard egyik levelezője éppen most
ajánlja: szüntessék meg végre az ilyen hivatalos kérdőíveken a Tribe-
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rovatot. úgy gondolja, hogy ha nem szerepelne hivatalos papírokon
ez a rovat, a törzsi tudat is egy csapásra eltűnne az afrikaiakból.

Nincs nap különben, hogy az újságokban cikk ne lenne a törzsi
szemlélet ellen, a törzsi elkülönülés felszámolása érdekében, a nem
zeti egységért - és nagyobb távlatokban: az általános afríkanizáló
dasért.

Nairobi főváros neve eredetileg "hideg helyet" jelent. Valóban, most
"télen", júniusban kb. 18 Celsius fokos kellemes tavasz van benne. Este
nem árt egy órára a villanykandallóval betűteni. A 300 ezer lelket szám
láló Nairobi autóforgalma vdlágvárosi mérvű; parkolni nehezebb benne,
mint Párizsban. A közlekedés jóformán megszakítás nélkül egymásután
következő, virágos parkok közt vezető, elsőrendű müutakon bonyoló
-dik, Télen-nyáron örökös virágrengeteg, számtalan színezetű bougaín
véllea fa,oom,eabokroik, sohasem látott pompás virágok, a "világ min
den fáját" s a csak ezen a vidéken találhatókat különösképpen egybe
gyűjtő arborétumok, a város szívében lévő nagyvad rezervátum, a
"kígyó park" díszíti a várost. Eszakon a Kenya hegy ősrengetege.

Nairobi a keletafrikai vadászatokra indulók.kcözpontja is, ennek
megfelelően a vadászati ipar s a vadász-szállók özöne található itt.
(A repülőtéren a légiforgalmi kisasszonyok hazai zebrabőr kucsmáoská
kat víselnek.) A nairobi-i múzeum, némi elképedésemre, "wilde life", 
vad élet - címen, együtt mutatja be a nagyvadak kitömött, vagy ma
kettből készült seregét és a hazai, civilizálatlanul élő, törzsbeli emberek
vlaszfiguráit, arcképeit. (Vélem, hogya múzeumot még az angolok ren
dezték be.) Nincsen külön néprajzi részleg.

A város legmegkapóbb épületei: a városháza, a parlament, a Stanley
Hall épülete kiállítási termekkel, az egyetemi város kémiai, építészeti
pavillonjai, a Gandhiról elnevezett könyvtár--szárny. Külön városrész a
'kertetlen, egyrnásrnellé épült bérvillák sora, a hindu negyed, s külön a
parkos-kertes víflasor, a rniniszteriálís emberek, diplomaták lakóházai
val A legujabb s legnagyobb ház a Pan Afríca nevet viselő tízemeletes.
két éve épült modern rrodaház, A gyárnegyed. a kezdeti iparvidék, a
város külső peremén helyezkedik el. A város házai fölé négy nagy,
katedrálís..méretű templom emelkedik: a soktornyú hindu, aminaretes
muzulmán, a barokkosan köpcös presbyteriánus és a város szívében a
külön, karcsú, modern hasábalakú toronnyal ékes római katolikus. Déli
ebédszünetben a város szívében levő parkok örökzöld gyepén úgy hever
nek, pihennek, papírból ebédelnek s néha szónokolnak is a munkások
és tasztvíselők, mínt valami fiók Hyde-parkban.

Nairobi, a keletafrikai világváros éjjelre elcsendesedik. Csak a bel
város egy-két, ídegenforgalmat célzó lokáljában "zeng az élet". A város
jókora közúti lámpái nem neonfényűek; a fehér fény vonzaná a rova
rakat. Naranesszínü ívlárnpák égnek a többnyire bíborszínű, piros,
rózsaszín virágsorokkal szegélyezett utak mentén. Bent a városban, a ki
világított" csillogó üzleti kirakatok előtt, az aszfalt földjén az éjjeli őrök

kis tüzeket gyújtanak rőzséből, ágakból. Melegednek a "hideg" város
ban, mialatt az üzleteket, a közbiztonságot őrzík? A rőzsetüzek kormát
hamuját hajnalban eltakarítják. De egész éjszaka élesztgetik a méteres
körrnérőjű, rőt lángkupacokat. Egyetlen épületen van fehér neonfény.
A katolíkus katedralis meredek, karcsú tornyán a kivilágított latin
Kereszt.
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