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Kubassek János

A fjordok és fjellek földjén
Jambosapka a jégmezőn

Késő éjszaka van. A kis lakótelepi
lakás nagy szobájában óriási a csatatér.
A székeken ruhák, az asztalon útiköny-
vek, térképek, prospektusok, levelezési
dossziék hevernek olyan összevissza-
ságban, hogy szinte lehetetlenség köz-
tük kiigazodni. A konyhában konzerv-
kupacok várnak helyükre. A sarokban
árválkodó hatalmas, kék hátizsákban
kellene elférni mindannak, amire egy
másfél hónapos skandináviai barango-
láson az élethez, a lakáshoz, az utazás-
hoz szükség lehet. A csomagolás min-
dig kínszenvedés, valóságos tortúra.
Legalulra kerül a viharvert sátor, majd
az összecsavart, harmadára préselt há-
lózsák. Külön figyelmet igényel a fő-
zőfelszerelés, különös tekintettel a Ju-
wel fűzőhöz használatos benzinre. A
Fogarasi-havasokban előfordult, hogy
benzinben ázott kekszet rágcsálva töp-
renghettem az üvegzáró kupak önmű-
ködő csavarmenetének fortélyain, s az
elfolyó benzin hiányában még a teafor-
ralás is luxusnak számított

• pakolás aranyszabá-
M l lyát jól ismerem: min-

_ / l j den szükségest, és
jjfyg semmi feleslegest! Az

*ám W elvet azonban nem
könnyű betartani. így három sarkot
jelölünk ki az előzestes szortírozásra.
Az elsőbe kerülnek a legfontosabb ru-
haneműk, felszerelési tárgyak. A má-
sodikba az élelmiszerek, konzervek,
levesporok, s a harmadikba az
„egyéb": filmek, fényképezőgépek,
objektívek, jegyzetek, térképek, útika-
lauzok és az előzetesen lefolytatott le-
velezés. Nem maradhatnak ki az okmá-
nyok sem, így ide kerül az útlevél, a
skandináv vasúti bérlet, no meg az
ifjúsági házak és a norvék turistaszö-
vetség hegyi védkunyhóinak a jegyzé-
ke.

A csomagolásban Magdus segédke-
zik. Az ő előrelátásának köszönhetem,
hogy a törölköző sem marad ki, s a
zokniknak is sikerül helyet szorítani az
egyik oldalzsebben. A tisztálkodósze-

rekről és a gyógyszerekről nem is be-
szélve...

Elmúlt már éjfél, de ketten sem
tudunk megbirkózni mindennel. A ne-
gyedik sarok így válik a kiszűrt dolgok
menhelyévé. Ide kerül az esőköpeny,
az egyik farmernadrág (kettő feles-
leges fényűzésnek számítana) néhány
vékony ing társaságában, s a konzer-
vek felét is itthon kell hagynom, a
tartaléknak szánt cipőről nem is be-
szélve. Hiába, „hátán háza, kebelén
kenyere" alapon nem könnyű dolog a
világjárás... Főként akkor nem, ha leg-
nehezebb poggyászunk a lapos bugyel-
lárisunk...

Évek óta dédelgettem magamban a
tervet, hogy felkeresem az éjféli nap
országát, s elmegyek Vardő szigetére.
Oda, ahol két évszázada két magyar
szerzetes élt, dolgozott. E sarkkörön
túli, kopár sziklaszigetnek Sajnovics
János és Hell Miksa munkássága adott
ellenállhatatlan vonzerőt számomra.

Hónapokig ábrándoztam arról, va-
jon megtalálom-e a két tudós szerzetes
egykori csillagvizsgálójának a helyét?
Milyen emlékek, nyomok utalnak ott
tartózkodásukra? S egyáltalán, Vardő
mai lakói tudnak-e róluk? Számon
tartják-e Sajnovics János könyvét, a
lapp-magyar nyelvrokonság kérdését
bogozgató „Demonstratio idioma Un-
garorum et Lapponum idem esse"-t,
mely 1770-ben Koppenhágában jelent
meg, s nagy vihart kavart itthon? A
XVIII. században sokan fanyalogtak a
„halzsíros rokonság" hallatán, túl sze-
génynek, elmaradottnak tartva a lappo-
kat.

Vajon ma milyen körülmények kö-
zött élnek? A Norvégiában élő ismerő-
seimmel folytatott levelezés, az olvas-
mányélmények alapján azt hiszem, ma
inkább irigységet váltana ki honfitársa-
inkból az a tudat, hogy a legeldugot-
tabb, sarkkörön túli lapp faluban jól
működő infrastruktúra, telefon, mozgó
szakorvosi rendelők, s gazdag áruvá-
lasztékkal rendelkező szupermarketek

teszik elviselhetővé a kemény telek
napnélküliségét.

A hátizsák degeszre gömbölyödik,
mi elfáradunk, de az előkészített hol-
mik fele még csúfondárosan a szőnye-
gen éktelenkedik, mintha tehetetlensé-
günkön gúnyolódna. A hátizsák súlya
meghaladja a harminc kilót Ennél ne-
hezebb csomaggal istenkísértés lenne
nekivágni a bizonytalannak. Feladjuk a
kínlódást, holnap korán kell felkelni az
induláshoz.

éggel szomorú pillan-
tást vetek a kimaradt
dolgok kupacára, a ter-
jedelmes gumimatrac-
ra, az esőköpenyre,

elemlámpára, elsősegélydobozra, kis-
lábosra és az ételkonzervekre. Már az
ajtóban állok, vállamon a hátizsák, ke-
zemben a lakáskulcs, amikor Magdus
lehajol.

- Várj! A jambósapkád kifelejtet-
ted! - s felém nyújtja kicsit bohócos,
piros színű pomponos sapkám, amit
már hosszú ideje nem viseltem. Pedig
szerettem ezt a sapkát, de tavaly télen,
egy csikorgó, fagyos napon Ibi néni,
kémia-biológia szakos kolléganőm a
gimnáziumban figyelmeztetett, túl
gyerekes hozzám ez a sapka, s külön-
ben sem illik már egy komoly középis-
kolai tanárhoz, öltözködési kérdések-
ben nem sokat adok más véleményére,
de ezt a figyelmeztetést megszívlel-
tem. A sapka a szekrény egyik ritkán
bolygatott zugába került, s szinte telje-
sen megfeledkeztem róla. Tegnap a
nagy rámolás közepette került ismét a
kezembe, majd az első sarokba, hogy
végül is kimaradjon a hátizsákból. „Ha
egy évig kibírtam nélküle, most sem
fog hiányozni" - gondoltam. - Ez az-
tán teljesen felesleges - mondtam tü-
relmetlenül, s kiléptem a folyosóra, de
Magdus megmakacsolta magát - Vidd
el magaddal, fenn északon biztos erős
szél lesz, s megfázhat a füled - erőskö-
dött Nem akartam lekésni a vonatot s
vitával húzni az időt, ezért inkább en-
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gedtem a szelid erőszaknak. Több mint
másfél hónapig nem látjuk egymást,
nem szabad ingerülten elbúcsúznunk.
Kicsit bosszúsan, de megjegyzés nél-
kül gyömöszöltem a sapkát a hátizsák
felső zsebébe. A lépcsőházban kicsit
megbántam könnyelmű engedékenysé-
gem, s legszívesebben a hátizsák tartal-
mának felét azon nyomban kiborítot-
tam volna a lépcsőre. De a vállamba
vágó szíjak okozta indulatokat el-
nyomta az ésszerűség. Háromszáz dol-
lárból hátizsák nélkül nem lehet negy-
venöt napot utazgatni Európa legmaga-
sabb életszínvonalú, legdrágább orszá-
gaiban.

A búcsúzkodás mindig nehéz, szí-
vet szorító, lelket gyötrő, s meglehető-
sen gyakori esemény az életemben.
Magdust is megviseli, de amikor Deb-
recenben egy tavaszi, nagyerdei sétán
elhatároztuk, hogy összekötjük a sor-
sunkat, mindketten tisztában voltunk
azzal, az utazásokat nem lehet kiiktatni
az életünkből, s arra ritkán fog telni a
tanári fizetésből, hogy együttesen ba-
rangoljunk a világban.

pályaudvaron már alig
maradt időnk beszél-
getni. A véglegesített
útiprogram egy példá-
nyát - régi szokás sze-

rint - átadtam a feleségemnek. Ha
bármi baj ér, tudjon hol kerestetni.
Bécs, Stuttgart, Göttingen, Hamburg,
Koppenhága, Oslo, Hardangervidda,
Bergen, Trondheim, Bodö, Narvik,
Hammerfest, Nordkap, Vardő, majd
vissza Kirunán és Gallivarén keresztül
Stockholmba - álltak a lapon, s néhány
levelezőtárs, egyetemi, múzeumi kol-
léga címe. Mindketten reméljük, nem
lesz szükség a lapra. Egyébként sincse-
nek nagy illúzióink a másfélezer kilo-
méteres távolságból kezdeményezett
„távkeresések" sikerének az esélyeiről.
De egy ilyen lap azért ad valami biz-
tonságot.

- Nagyon vigyázz magadra! - kiált-
ja Magdus, s a peronról kigördülő vas-
úti kocsi ablakából néhány másodperc
alatt parányivá zsugorodik. Vegyes ér-
zések kerítenek hatalmukba. Az elvá-

lás fájdalma keveredik az újdonság, a
megismerés, a felfedezés reményének
izgalmaival.

Norvégiával már egyetemista ko-
romban elkezdtem foglalkozni. Első-
sorban a hatalmas ország természeti
szépségei, a fjordok és a fjellek keltet-
ték fel az érdeklődésem. E tündéri tá-
jak egyedülállóak Európában, s a vilá-
gon sem sok ország dicsekedhez ha-
sonló látvánnyal. Alaszka, Új-Zéland,
Tűzföld tengerpartjai büszkélkedhet-
nek olyan jég által kivájt, meredek
falakkal határolt, újszerűén szerteága-
zó, kacskaringős völgyekkel, melyeket
tengervíz tölt ki.

A fjordok Norvégia szimbólumai.
Vízeséseikhez legendák kötődnek,
keskeny, parti sávjaikon, néha a legel-
képzelhetetlenebb, lakott helyektől
legtávolabbi menedékeiben halászcsa-
ládok élnek.

Kéthetes NSZK-beli utazgatás vég-
állomása Hamburg. Június van, de az
időjárás inkább novemberre emlékez-
tet. Vigasztalanul zuhog az eső, mintha
leheletfinom szálak milliárdjain enged-
nék alá, végeláthatatlanul és kifogyha-
tatlanul.

A népes pályaudvaron öles transz-
parensek, hivalkodó feliratok biztatnak
Cola ivásra, Mercédesz vásárlásra és
Marlboro szívásra. Csak az ejt kissé
zavarba, hogy melyikkel kezdjem. Né-
mi töprengés után a Cola mellett dön-
tök, bár a kétmárkás árat hallva rögtön
elhalasztóm a toroköblögetést, egészen
addig, amíg egy tisztességesen csordo-
gáló ivóvízkutat nem találok.

Már alkonyodik, amikor a nyakam-
ba veszem az ismeretlen várost, hogy
szállást találjak.A legolcsóbb megol-
dásnak az Ifjúsági Ház bizonyul. A
Jugendherbergek kétes tisztaságát, ka-
szárnyaszerű rendjét, a tíz-tizenöt
ágyas hálótermek zsúfoltságát nehéz
megszeretni, de a mérsékelt szállásdíj
ellensúlyozza az aggályokat

A szálláshelyeken a legnagyobb él-
ményt az emberek jelentik. Marokkói
munkanélküli, kambodzsai menekült,
svájci diák, holland hobó és sok, kü-
lönböző nációhoz tartozó fiatal értel-
miségi - nemritkán gyerekkel - tölt
hosszabb-rövidebb időt egy Jugend-
herbergében. A főzést a saját nyers-

anyagokból a ház konyháján ki-ki ma-
ga oldja meg. A mosogatást, takarítást
is maguk a vendégek végzik. Nem
ritkán az épületfenntartási kisebb teen-
dők, ajtófestés, zárjavítás is rájuk vár.

A legérdekesebbek azok a többnyi-
re Írországból, Új-Zélandból érkezett
fiatalok, akik munkavállalási lehetőség
reményében érkeztek az NSZK-ba.

A recepciót is egy ír lány, Sarah
vezeti. Sarah szülei Dublinban élnek.
Az ábrándos szemű, lenszőke hajú lány
két éve érkezett Hamburgba, s csak
alkalmi munkákat kapott. Volt felszol-
gáló egy előkelő étteremben, majd egy
matrózkocsma következett, amit né-
hány nap múlva otthagyott. A szigorú
katolikus neveltetésben részesült ír
lány nem tudta elviselni a kapatos ten-
gerészek otromba tréfálkozásait, leple-
zetlen ajánlatait.

A recepción ki van téve a megtelt
tábla, de Sarah szíve megesik rajtam,
amikor megtudja, hogy „a vasfüggöny
mögül" érkeztem. Kíváncsi borzongás-
sal kérdezi, hogyan is kaphattam útle-
velet. *

Késő este van, s már nincs kedvem
tovább keresgélni, inkább Sarah szívét
szeretném megpuhítani.

- Egyetlenegy hely sincs?
- Sajnos minden helyünk foglalt -

mondja szomorú együttérzéssel, mi-
közben a nyilvántartókönyvet lapoz-
gatja.

- Elalszom itt az előtérben is, vagy
a társalgóban - folytatom, s meggyő-
zően ecsetelem, milyen jó a hálózsá-
kom.

arah kínosan moso-
lyog. Ő itt csak egy
ideiglenesen alkalma-
zott kisegítő, akinek
nincs jogköre ilyen

nagy horderejű kérdésekben dönteni,
mert könnyen megütheti a bokáját.
- Nemsokára megérkezik a főnököm,
Rohlf. Ő német, s ő állandó alkalma-
zásban dolgozik itt. Ő biztos segít majd
- mondja reménytkeltően.

A tágas előtérben egy árva lélek
sincs. Nehéz elképzelni, hogy ebben a
többemeletes, hatalmas épületben
egyetlen szoba, egyetlen fekhely sin-
csen.

A várakozást a hirdetőtábla tanul-

Az útirajz alapjául szolgáló utazást 1984 június-júliusában tettein.
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mányozására fordítom. Levelek, ki-
rajzszögezett üzenetek, nyomtatott
hamburgi programajánlatok mellett
egy érdekes közlemény: „Repülőjegy
Sydneybe kedvezményes áron eladó".
Sarahtól tudom meg, hogy a tulajdo-
nos, egy új-zélandi fiú már a harmadik
jegyet kínálja. A tizennyolc éves srác
szülei aggodalmaskodnak csemetéjü-
kért, s hogy mielőbb hazatérhessen,
már a harmadik repülőjegyet küldik
neki. A fiúnak azonban esze ágában
sincs visszatérni, s abból él, amit a
szerencse hoz számára.

Végre tizenegy óra tájban megérke-
zik a főnök, Rohlf. A húsz év körüli,
kölyökképű legény trikóban, bőrig áz-
va lép be az épületbe. Úgy látszik, az
eső megértővé tette, s egyfajta szolida-
ritásérzést keltett fel benne. Sarah ille-
delmesen elmagyarázza a helyzetet,
amit Rohlf villámgyorsan megold.

- A második emelet hátsó szárnyá-
ban lenne helyünk, csak éppen az a
rész zárva van, mert elromlott a világí-
tás. Most cserélik ki a vezetékeket, s ez
a munka még néhány napig elhúzódik.
De ha egy ilyen sötét szoba megfelel,
akkor nyugodtan alhatsz itt, akár több
napig is - tájékoztat Rohlf.

Az alváshoz nem feltétlen kell lám-
pafény, s zuhanyozni is lehet a sötét-
ben - gondolom, s egy zseblámpa vilá-
gánál felbotorkálunk az emeletre. Az
utcáról beszűrődő neonfények kísérte-
ties hangulatot kölcsönöznek a kihalt
folyosónak. Papundeklidobozokat ke-
rülgetve bukdácsolunk, mire sikerül
meglelni a szobát.

ágas, de emeletes
ágyakkal telezsúfolt
hálóterem lesz a szállá-
som. A legnagyobb
gond így végre megol-

dódott! Van hol aludnom, de a vacsorát
holnapra kell halasztanom...

Hamburg egyik legnagyszerűbb lát-
ványossága az állatkert. Igaz, sokat
kell utazni, hogy eljussunk Stellingen-
be, ahol a világhírű Hagenbeck testvé-
rek alapította állatseregletből kinőtt ez
a nagyszerű bemutatópark, de az élmé-
nyek megérik a hét márkás napijegyet
és a borsos belépődíjat

Kari Hagenbeck neve fogalommá
vált a természet és a vadállatok szerel-
mesei körében. A híres német állatke-

reskedő a múlt század végén expedíci-
ók tucatjait szervezte a világ legegzoti-
kusabb vidékeire, hogy elláthassa az
európai állatkereskedéseket. Később
már cirkuszoknak is szállított. A szá-
zadfordulóra annyira fellendült az üz-
lete, hogy az 1893. évi chicagói világ-
kiállításra is meghívást kapott, s magá-
val vitte több mint ezer állatot számláló
menazsériáját.

Az elismerés és az üzleti siker kész-
tette Hagenbecket, hogy S teliingenben
1907-ben megalapítsa azt az állatker-
tet, ahol az állatok viszonylag szaba-
don mozoghatnak, s csak közekői lát-
ható vizesárkok választják el őket a
látogatóktól. Hagenbeck elvei később
egész Európában, sőt Amerikában is
elterjedtek, bár gyakorlati folytatása
elsősorban német földre korlátozódott.

Az eső és a hidegen metsző szél
ellenére úgy érzem, mintha valami tró-
pusi világba csöppentem volna bele. A
csupa zöld, csupa szikla, hatalmas ár-
nyas fákkal borított park ideális otthon
az orrszarvúaknak, oroszlánoknak, fe-
kete maláj medvéknek. Azaz talán
mégsem, mert az egyik medve kétség-
beesetten himbálja a fejét, s időnként
fogát vicsorítva bánatosan, hosszan el-
nyújtva bőg. Az állatok itt is fogságban
vannak, s milyen rabság nevezhető
ideálisnak?

Hagenbeck iránt érzett tiszteletemet
azért a majomház ketrecei sem tudják
szétfoszlatni. (Igaz, a majmokat nincs
szerencsém látni, mert 16 fokos hő-
mérséklet alatt már nem engedik ki
őket a szabadba, nehogy megfázzanak.
Jobb dolguk van, mint a Landungs-
brücke hídja alatt alvó hajléktalan csa-
vargóknak, akik a telet is fedél nélkül
töltik.)

A hideget és a kitartósan szemerké-
lő esőt egy forró tea ellensúlyozza. A
kioszk jótékony eresze alatt kedélyes,
köpcös bácsika forralt bor kortyolgat.
Hat-hét év körüli unokája egy perecet
majszol. A bácsi túl van már a hatodik
x-en, s miközben italát szürcsölgeti,
kíváncsian méreget. Beszédbe elegye-
dünk. Meglepően jól beszél angolul, s
csakhamar elárulja, hogy nyugdíjas
természetrajztanár.

- Sokat megélt ez az állatkert.
Gyakran járunk ide az unokámmal. Itt
mindig van valami újdonság - mondja.

- Már a megalapítása is rendhagyó volt
- folytatjaf Érdeklődéssel hallgatom.
- Az öreg Hagenbeck halkereskedő
volt, de praktikus szemlélettel rendel-
kezett, s mindenből igyekezett pénzt
csinálni. St.-Pauliban volt az üzlete,
odajártak a halászai meg a kuncsaftok.
Nagy forgalom volt a boltjában, sokan
megfordultak nála. Egyszer hal helyett
öt fókát hoztak neki a halászok. Ha-
genbeck felismerte az emberek egzoti-
kumra vágyó érdeklődését, különféle
mutatványokra idomította be az állata-
it, s pénzért mutogatta szerzeményeit
Nagy sikere volt, s a fókák több hasz-
not hoztak neki, mint a halkereskedés.
SL-Pauli egyik kuriózuma lett. Ma
persze másról híres St.-Pauli - kacsin-
tott hamiskásan. - A Reeperbahnt nem
szokták kihagyni a külföldiek. Ha arra
jár, ne vigyen magával sok pénzt, mert
megbánhatja - mondta biztatóul.

Önelégülten somolyogtam. Egy né-
met férfi sok pénzt néz ki belőlem! Ez
igazán mókás! De azért megfogadtam
a tanácsát.

ste a Jugendherbergé-
ben a folyosói szek-
rényben gondosan el-
zártam útlevelem, vas-
úti jegyeim és a pén-

zem. Mindössze tíz márkát tettem a
zsebembe, s felfedező útra indultam
St.-Pauliba.

St.-Pauli, Hamburg kikötőnegyede
meglehetősen rossz hírre tett szert, de
talán ennek a hírnévnek is köszönheti
vonzerejét. - St.-Pauliban minden
megtörténhet - közli Rohlf rejtélyesen
mosolyogva.

Már besötétedett, amikor a La-
dungsbrückénél kiszálltam a metróból.
A kikötőben csillogó-villogó, lámpák-
tól, reflektoroktól sziporkázó daruer-
dők tövében óriási óceánjárók simultak
a rakparthoz. Néhány lépés, és St.-Pa-
uli utcáin vagyok. Hunyorgó neonrek-
lámok hirdetik a mulatók erotikus mű-
sorait, s egy-egy bár előtt hívogatóem-
berek darálják a betanult, csábító szö-
veget. Szexboltok, pornómozik, füstös
matrózkocsmák váltják egymást a kes-
keny utcákban. S lépten-nyomon ki-
festett arcú, kihívóan öltözött, ponto-
sabbban vetkőzött hölgyek kínálgatják
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bájaikat Itt minden kapható, ízlés és
pénztárca szerint. Az utcai „művész-
nők" szerény igényűek. Náluk húsz-
harminc márkánál kezdődik a tarifa. A
szemrevételezésért persze nem kell fi-
zetni. A Herbertstrasse kirakataiban ül-
dögélő kolléganők már magasabb kate-
góriába tartoznak, s ennek megfelelően
az árfolyamuk is emelkedik. A hierar-
chia csúcsát az Erős Center és az Ámor
Palace nevű „műintézetek" hölgyei
képviselik. Műveltségükre jellemző,
hogy valamennyien beszélnek angolul.
Közvetlenek, rámenősek, de nem tola-
kodóak. Az egyik utcasarkon sovány,
madárarcú, platinaszőkére festett hajú
lány lép mellém, s tisztességesen be-
mutatkozik:

- Marina vagyok. Ne érts félre, de te
olyan szimpatikus vagy. Biztos az ágy-
ban is megállód a helyed! Gyere fel a
szobámba! Csak ötven márka - búgja
kedvesen mosolyogva. Megdicsérem a
frizuráját, és lépek tovább. Egy pornó-
mozi előtt, egy kapualjban pénzért való
véradásra szólít fel egy hirdetés. Két
arab tanakodik a tábla előtt, majd be-
lépnek a kapun, s eltűnnek a félho-
mányban.

l pró termetű, telt alakú,
MW nagy keblű, mosoly-

<Jh JH gós, kontyos fekete ha-
^ f w L jú lány állja az utam. A

^* karomat simogatja, és
fogait villogtatva rámnevet:

- Jacquilene vagyok Párizsból.
Mindent tudok, amit egy francia lány
tudhat, ötven márkáért meggyőződ-
hetsz róla. Nem bánod meg - csiviteli
hosszú szempilláit rezegtetve. A neon-
reklámok kaleidoszkópszerű kavalkád-
jában hosszú hajú, drabális osztrák
hölgy lép ki egy hirdetőoszlop mögül.
Lakkozott, hosszú körmei között ciga-
retta parázslik. Dús idomain majd szét-
reped átlátszó blúza. Felfújt luftballon-
ra emlékeztető keblei ájatosan rezeg-
nek. Erős, átható parfümillat lengi kö-
rül. Kezében kis táskát lóbál, s gondo-
latébresztőén riszálja szekérkeréknyi
fenekét Néhány másodpercig szótla-
nul ballag mellettem, és sejtelmesen
mosolyog, majd rátér a tárgyra. Sétálás
közben beszélgetünk egy keveset. Su-

san, a hamburgi éjszaka extra méretek-
kel rendelkező tündére az üzlet remé-
nyében készségesen válaszol kérdése-
imre:

- Bécsben dolgoztam, áruházi el-
adóként. Az állásomat elveszítettem, s
eljöttem Hamburgba. Most bizonytala-
nabb a megélhetésem, de szabadabb
vagyok, ráadásul az embereknek is
többet tudok nyújtani - kacag fel kacé-
ran. - Látom, te intelligens fiú vagy.
Veled száz márkáért is elmegyek -
biztat meggyőzően. Miután megdicsé-
rem a bájait, s közlöm, hogy nincs
pénzem, Susan rokonszenve is elpáro-
log, s köszönés nélkül odébbáll.

Mary rúzsozott ajkú, púderezett ar-
cú, vörös hajú, „démon" típusú szép-
ség. Az arcán látszik, hogy megviselte
már az élet. Csak huszonkét éves, de
nagyvennek is gondolhatná az ember.
Ő is kertelés nélkül tér a lényegre:

- Gyere fel a szobámba! Ötven
márkát igazán megér! Nem sok pénz az
a boldogságért!

Néhány percig diskurálunk, majd
óvatlan kérdést teszek fel:

- Mondd, a szüleid tudják, hogy mit
dolgozol? - Mary dühbe gurul, néme-
tül kiabál valamit. Olyasfélét rikácsol-
hat hogy ehhez semmi közöm, s végté-
re igaza van. Miután belátja, hogy ve-
lem nem csinálhat boltot, megsértődik
és faképnél hagy.

Az utcán nyüzsögnek az emberek,
villognak az örömlányok, s összeka-
paszkodva tántorog néhány gyanús
külsejű, rosszul öltözött elhanyagolt
férfi. Jókedvű tengerészek hangoskod-
nak, s egy peep-show előtt csoportba
verődött lengyel matrózok bámészkod-
nak. Nagy szakértelemmel elemzik a
műsorplakátokon hajlongó, heverő,
nyújtózkodó hölgyek testrészeit Egyi-
kük sóváran néz a bejárat felé - majd
lemondóan elindul, az ajtóval ellenke-
ző irányba. Hiába, a szerény napidíjból
ilyesmire nehezen futja.

Egy Cola automatánál nagyon fia-
tal, szinte még gyereklány szólít meg.
Nem lehet több tizenhét évesnél, s
bájos vonásait jobban el tudnám kép-
zelni egy gimnáziumi tablón, mint itt
St-Pauliban, a nehézfiúk és könnyűlá-
nyok birodalmában. Rosalinda ábrán-
dos tekintetet vet felém, s rögtön meg-
hív a szobájába. Választékos angolság-

gal magyarázza, hogy szívesebben be-
szélgetne szeretkezés közben, vagy in-
kább utána. Ő még optimista és lelkes,
hisz abban, hogy az emberek meg-
győzhetőek. Kicsit ugyan türelmetlen,
mert ma még csak két vendége volt.
Azt ugyan nem hajlandó elárulni, hogy
mennyi a napi norma, de úgy tűnik, a
kettő az igen csekély teljesítmény a
szemében.

A konkurrencia nagy a lányok köré-
ben. Kíméletlen harc folyik a Reeper-
bahnon s a környező mellékutcákban.
Az alkudozás sem ismeretlen. A höl-
gyek körül tisztes kinézetű, nyakken-
dős, zakós úriemberek is forgolódnak,
válogatnak, elegáns diplomatatáskával
a kezükben, vagy esernyővel a hónuk
alatt Az alkudozás itt hozzátartozik az
üzlethez, bár egy-egy utca lányai „kar-
tellba" tömörülve nem engednek az
alaptarifából, ami harminc-ötven már-
ka határon húzódik. Igazi embervásár
ez. Közben az egyik hölgytől megtu-
dom, hogy magyar lány is dolgozik az
Erős Centerben, de nem sikerült szót
váltanom vele, mert éppen nagyon el-
foglalt volt...

ilbersackstrasse. Kes-
keny utca. A sötétség
burkát neonreklámok
fénycsóvái repesztik
ezernyi hasadásra.

Szemkápráztatóan villódznak a felira-
tok. A szexlokálokból vad ritmusú ze-
ne szűrődik ki. Egyre hűvösebb van,
bár az eső szemerkélése abbamarad.

Az egyik bár ajtaja mellett harsogó
reklám: „Entry free! Bier 3 DM!"
Hm... ez érdekes lehet, ingyenes belé-
péssel három márkát megér a műsor.

Az ajtónálló, legalább százhúsz ki-
lós, ölet termetű, lapított orrú, buldog-
képű doorman fogad. Barátságosan vi-
gyorogva invitál a fojtogató cigaretta-
füsttel telt helyiségbe. A bárban lágy,
majd erősebb ritmusú dallamok adják
meg az alapatmoszférát. Vörös és lila
fények sejtelmes, földöntúli hangulatot
kölcsönöznek az egész teremnek. A
buldogképű előzékenyen egy üres asz-
talhoz kísér. A szomszédos asztalok
mind foglaltak, csak a fal mellett van
néhány üres hely.

A színes reflektorokkal megvilágí-
tott pódiumon egy derékig érő hajú
meztelen nő vonaglik, majd mellé lép
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egy fátyolba burkolódzó társa. Ránga-
tódzó végtagokkal nyögdécselnek,
majd elkezdenek ugrabugrálni, mint
két leszbikus kenguru.

Hirtelen besötétedik, s egy szempil-
lantás alatt eltűnik a színpadról a két
nő. Újabb reflektorfény hasít a félho-
mályba, s egy újabb ruhátlan álomtün-
dér jelenik meg, akinek testét fénycsí-
kok szabdalják fel, mintha zebrabőrbe
bújt volna.

őzben felbukkan a pin-
cér. Rögtön látja, hogy
külföldi vagyok, s an-
golul szólít meg:

-Mit óhajt, uram? -
hajol meg szertartásosan.

- Először is egy sört, olyat, amilyet
a bejárati tábla hirdet! - válaszolom
óvatosan, mert egy ilyen helyen több-
féle sört is tarthatnak a raktáron.

- Whiskyt, camparit, gint? - teszi
hozzá behízelgően.

- Nem, köszönöm, nem - hárítom
el.

Közben az asztalomhoz telepszik
két igen lengén öltözött hölgy. Ezek
nem az utcáról jöhettek be - suhant át
rajtam -, miközben végigmértem őket.
Ma nagyon lehűlt a levegő, Stellin-
genben a majmokat sem engedték ki,
még az utcai ribancok sem grasszálnak
kombinéban, pláne bugyiban, hártya-
vékony melltartót viselve.

A két hölgy kitűnően beszél ango-
lul, s megjelenésükben van valami
megmagyarázhatatlan előkelőség.
Amikor megtudják, hogy magyar va-
gyok, felderül az arcuk. Korábbi klien-
seik között lehettek gavallérosan fizető
honfitársaim...

A két nő bemutatkozik. Az időseb-
bik, a színésznőre emlékeztető Angeli-
ka, a fiatalabbik, a fekete hajú Yivon.
Gyakorlott mozdulattal intették az asz-
talhoz a pincért, és whiskyt, majd cam-
parit hozattak.

- Mi a véleményed a műsorról? -
kérdezi Yivon.

- Érdekes - felelem elgondolkodva.
- A legjobb az, amikor egy ágyat

tesznek ki, és reflektorfényben közö-
sülnek - teszi hozzá Angelika.

- Először vagy St.-Pauliban?
- Igen.
- Voltál az Erős Centerben?
-Jártamarra.

- Ne menj olyan piszkos helyekre,
ott közönséges kurvák vannak - oktat
ki Angelika, majd néhány másodperc
múlva mellém húzódik, a karomat si-
mogatja, majd felajánlja, hogy ötszáz
márkáért lefekszik velem, itt a bárban.
Van egy nagyon hangulatos, intim kis
szobája, ahol akár reggelig elhancúroz-
hatunk.

Megköszönöm a szívességét, de
nem állok rá az ajánlatra. Angelika
hozat még egy martinit, majd diszkré-
ten eltűnik. Most Yivon lendül táma-
dásba. Ő a térdemet kezdi el babrálni,
majd érzelgősen mosolyog, és szintén
felkínálkozik. Yivon szerényebb. Neki
négyszáz márka is elegendő, sőt, akár
háromszázzal is beérné, csak azért
mert olyan szimpatikus vagyok. Mivel
nem állok kötélnek, Yivon is elpáro-
log.

A színpadon közben változik a mű-
sor. Bukszaszájú néger férfi elég gusz-
tustalanul hörög és nyalakodik egy fe-
hér nővel. Épp ideje lenne már távozni.
Elmúlt már éjfél, el kellene érnem az
utolsó U-bahnL A pincér a semmiből
terem előttem, s egy alpakka tálcán
hozza a számlát. Kettőszáznegy venhá-
rom márka - mondja szenvtelen arccal.

Értetlenül nézek rá, majd a papírra,
amit tényleg 243 márka van. Itt valami
tévedés lehet... motyogom, s először
azt hiszem, talán a szemem káprázik a
lila fényben. Szó sincs azonban félreér-
tésről. Röviden sikerül tisztázni, hogy
a pincér nem tévesztett össze a szom-
széd asztalnál ülőkkel.

- Kérem, én csak egy üveg sört
kértem! Azt a fajtát, amit a bejáratnál a
tábla három márkáért hirdet. A belépés
díjtalan! A felszolgálás nem lehet két-
száznegyven márka!

- Szó sincs róla! Mi egyáltalán nem
számolunk fel service charge-oL Meg-
rökönyödésem csak fokozódik.

- Kérem, legyen szíves részletezni,
mi került kétszáznegyvenhárom már-
kába!

- Négy whisky száznegyven márka,
két campari hatvan márka, egy martini
negyven márka, egy sör három márka
- írja le a tételeket a pincér.

- Meg sem kóstoltam ezeket az
italokat - fakadok ki méltatlankodva,
de hiába, a pincér nem hatódik meg.

- Ezeket az ön két hölgyvendége

rendelte. Gondolom természetes, hogy
a vendégei számláját lerendezi. Egyéb-
ként is az összeg csekélység.

Elszörnyedve hallom, hogy két-
száznegyvenhárom márka itt csekély-
ség. Nekem viszont ez nagy pénz. Mi
lenne, ha eltekintenének a kifizetésé-
től, éppen azért, mert csekélység? Az
érvelésem nem talál megértésre. Kény-
telen vagyok hangot váltani:

- Nagyon megtisztelő, hogy a höl-
gyek a vendégeim voltak, de azt csak
most tudtam meg. Sajnálom, de nem
fizetem ki a fogyasztásukat!

A pincér elkomorul, grimaszokat
vág. A lila fény ijesztő árnyat rajzol az
arcára. Egy pillanatig csóválja a fejét,
majd int a buldogképű ajtónállónak,
aki rögtön hozzánk jön, és vésztjóslóan
magasodik fölém.

- Mi a probléma? - kérdezi fenye-
getően.

Megpróbálom elmagyarázni a szitu-
ációt, de a fickó nem érti, vagy nem
akarja érteni, amit mondok.

- Itt nem lehet nem fizetni! Ez egy
előkelő lokál! Ide csak igazi úriembe-
rek járnak! - pattog a kidobóember, s
látszik rajta, hogy kedvére való volna,
ha elláthatná a bajomat. Súlyfölényét
látva egy csepp kétségem sincs az
eredményt illetően. Pedig el kell kerül-
ni a tettlegességet, mert csak én húzha-
tom a rövidebbet!

pincér intelligensebb-
nek látszik, őt kell
megcélozni, nem ezt a
durva, behemót alakot,
aki csak vicsorogni

tud, ökölbe szorított kézzel, s gyilkos
pillantásokat vetve fenyegetődzik.

- Uraim, sajnálnám, ha megsérte-
ném önöket, de ha akarnám, se tudnám
kifizetni a cehhet, mert mindössze tíz
márkám van! Hiába vemek meg, egy
fillérrel sincs többem! Szegény magyar
diák vagyok.

Németül tanakodtak egy keveset,
majd a kidobóember rámförmedt:

- Mutasd az órád!
- A felszólításra önkéntelenül is

felemeltem a csuklómat. A doorman
megragadta a karom és a fény felé
fordította, majd megvetően elfinoro-
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dott A szovjet gyártmányú Poljot ka-
rórám hitelesítette a szavaimat.

- Ha megvernek, abból csak bot-
rány lesz, s ez önöknek sem használ! -
érveltem udvariasan, nem tudva, mik
lesznek szavaim következményei.

Szerencsémre részeg görög matró-
zok léptek a lokálba, s a figyelem
feléjük fordult. A pincérnek volt annyi
üzleti szimata, hogy felismerje, egy
kiprovokált verekedés elriaszthatja a
bizonyára pénzes vendégeket.

- Tűnj el! De gyorsan! - mondja
vésztjóslóan, majd sarkonfordul, és a
görögökkel szívélyeskedik. Minden fi-
gyelem a hangoskodó tengerészekre
irányul. Felhasználom az alkalmat, és
sebesen kisurranok az utcára. Még a
megivott sörért járó három márkát sem
fizettették ki. Nem is olyan rossz em-
berek ezek-

Hamburgból expresszvonattal ér-
keztem meg Koppenhágába. Az első
benyomások nagy csalódást okoztak.
Koszos pályaudvar, szeméthalmok,
kövön alvó hippik, koldusok, rongyos
csavargók hada, s néhány zavaros te-
kintetű narkós tinédzser fogad.

büfé árai még elké-
pesztőbbek, mint az
NSZK-ban. A nagy
teljesítmény az, ho-
gyan lehet a hátizsákot

begyömöszölni a csomagmegőrző au-
tomatába. Csak ismételt próbálkozásra
sikerül, miután az oldalzsebeket kiürí-
tem.

Nyhavn kikötőjében a ringó halász-
bárkák és néhány elaggott, öreg hajó a
hajdani dán tengeri nagyhatalom emlé-
keit idézi. Nincs sok időm, éjjel indu-
lok tovább Oslóba. Megnézem a kikötő
néhány tetoválóműhelyét, ahol színes
fényképek bizonyítják, nincs olyan
emberi testrész, melyet ne lehetne
megjelölni valamilyen egzotikus raj-
zocskával, színes ábrával, netán felirat-
tal. Szirének, sellők, horgonyok, sárká-
nyok, sőt fénykép alapján tetovált port-
rék kerülhetnek a bőrre, a legváltozato-
sabb méretben. Borsos áron, és állító-
lag eltávolíthatatlanul. Vagy mégsem?
Egy-egy műhely mellett plasztikai
bőrsebészeti szakemberek névjegykár-
tyáit is megtalálni, ha netán valaki

megunta a régi kedvese arcmását a
hátán, és jött egy újabb, akkor legyen
hova fordulnia...

A városháza előtti téren megpihen-
ve egy otthoni téliszalámival és sajttal
töltött, dán zsömlyét vacsorázok.

Hajnalban már kíváncsi izgalommal
nézem az Oslo felé robogó vonat abla-
kából az elsuhanó tájat. A vidék békét
és nyugalmat áraszt. Csendes tenger-
öblök, kis szigetek, meztelen hátú szik-
lazátonyok, fenyveserdőkkel borított
hegyvonulatok követik egymást. Itt-
ott egy domboldalon, kőháton, mere-
délyen emeletes faházak magasodnak.
Az épületek előtt 5-6 méter magas
zászlórúdon norvég nemzeti lobogót
cibál a szél.

Kíváncsian fordulok egyik útitár-
samhoz, hogy megtudjam, milyen ün-
nep alkalmából történik ez a fellobogó-
zás.

Szomszédom, negyven év körüli
norvég férfi, aranykeretes szemüvege
mögül barátságosan hunyorogva kezet
nyújt, s mielőtt válaszolna, bemutatko-
zik:

- Morton Michael Kallevig vagyok,
az oslói ipari minisztérium jogászaként
dolgozom. Nálunk mindennapos do-
log, hogy a házak előtt a zászlórúdra
felhúzzák a nemzeti lobogót, ha a la-
kók otthon tartózkodnak. Régen a ten-
gerparti halászfalvakban, ahol a csa-
ládfenntartó férfi a munkája miatt
gyakran hetekig távol volt, csak akkor
tűzték ki a zászlót, ha a családfő is
otthon tartózkodott. S ez a hosszú tá-
vollét után valóban ünnepnek számí-
tott. Norvégia a XV. századtól a múlt
század elejéig dán fennhatóság alatt
állt, majd svéd uralom következett, s
csak 1905-ben vált függetlenné, s az-
óta az ország más részein is elterjedt ez
a szokás - magyarázza Michael.

Megjelenése alapján, a hátizsákja
miatt alkalmi turistának vélem, de té-
vedek. Michael minden nap hátizsák-
kal jár be a minisztériumba. Sportos
öltözéke egyáltalán nem rendkívüli.
Norvégiában a parlamentet és a bírósá-
gokat kivéve nagyon lezserül öltöznek
az emberek, még az állami hivatalok-
ban és az egyetemeken is.

Oslóban rövid időt töltöttem, de
nem mulasztottam cl felkeresni Blin-
dernt, az egyetemi negyedet. Oslo

északnyugati városrésze ad otthont az
egyetem modem, természettudományi
intézeteinek.

Az 1811-ben alapított oktatási in-
tézmény főépülete - ahol ünnepélyes
körülmények között a Nobel-békedíjat
át szokták adni - a főváros szívében, a
Kari Johansgatén van. Ugyancsak ott
vannak az egyetem adminisztratív hi-
vatalai, a rektor és a dékánok irodái.
Blindernben helyezték el a különböző
tanszékeket, előadótermeket, korszerű
kutatóhelyiségeket, s a jól felszerelt
laboratóriumokat.

geológiai tanszék
egyik magyar szárma-
zású tanára, Nagy Jenő
mikropaleontológus a
kalauzom. Ő vezet vé-

gig a patolyattiszta folyosókon, és tájé-
koztat az egyetemi életről:

- Norvégiában nincsenek külön
akadémiai kutatóintézetek. Az egyete-
mi tanszékek nemcsak oktatnak, ha-
nem egyben a legfőbb tudományos ku-
tatóbázisok. Ennek a gyakorlatnak az a
nagy előnye, hogy nincsenek párhuza-
mosan futó témák, a kutatásra szánt
pénzösszegeket nem kell szétforgá-
csolni. A fizetések azonban nem tükrö-
zik ezt. Nagy probléma, hogy sok kivá-
ló szakember felcserélte a szerényeb-
ben jövedelmező egyetemi katedrát a
magas fizetéseket biztosító állami vagy
magáncégek munkahelyeivel.

- Hol találhat állást például egy
geológus, az egyetemen kívül?

- Sokfelé mehet, mert lehetőségek
azért vannak másutt is. Az Atlanti-
óceánban, norvég felségvizek alatt te-
kintélyes szénhidrogén-lelőhelyeket
tártunk fel. A 62. szélességi körtől
délre fekvő, kitermelés alatt álló olaj-
mezők földtani készletei becsléseink
szerint meghaladják a 2 milliárd ton-
nát. Az exportra kerülő olaj komoly
bevételeket biztosít az országnak. A
legjobb szakembereket a Norsk Hydro
és a Staat Oil elcsábítja a tengeri olaj-
kutatásokhoz, és sokan elfogadják a
kedvező ajánlatot. így nehéz tartani az
oktatás színvonalát. Az adó az állami
alkalmazottak fizetése után progresszí-
ven emelkedik, általában 30-40 száza-
lék körül van. A túlórák, külön megbí-
zásos kutatások jövedelmei után 70-75
százalékos adót kell fizetni. Ez már
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senkit sem ösztönöz több munkára.
Ugyanakkor a magáncégek megadóz-
tathatatlan, burkolt kedvezményeket
juttatnak a dolgozóiknak. Például a
magasabb beosztású alkalmazottaknak
a magángépkocsi összes üzemanyag-
és javítási költségeit elszámolják, vagy
havi átalányt fizetnek, függetlenül at-
tól, hogy az illető szolgálati célra vagy
családi kirándulásra használja az autó-
ját.

- Milyen egyéb kedvezményeket
kaphatnak még?

- Ha a geológus vagy az olajmérnök
el akar menni a világ egy távolabbi
pontjára, s vannak szakmai kapcsola-
tai, akkor bead egy kérvényt a cégéhez,
szerez egy meghívólevelet valamilyen
tudományos konferenciára, s pénzt és
repülőjegyet kap, hogy elutazzon né-
hány hétre „szakmai tanulmányútra".
Általában télen szoktak így menni,
amikor Norvégiában nagyon hideg
van, és csak néhány óráig dereng a
nappal. S többnyire a napfényes észak-
afrikai vagy arab országokban, esetleg
Amerikában, Mexikóban rendezett
szimpóziumok szoktak „érdekesek"
vagy „fontosak" lenni. Ilyen lehetősé-
get persze csak az kaphat, aki a munká-
jával kellő hasznot is hoz a cégének.

- Milyenek a norvég diákok életkö-
rülményei?

- Nagyon sok függ a család anyagi
helyzetétől. Akinek a szülei jómódúak,
annak nincs gondja, de aki magára van
utalva, az nem tud megélni az ösztön-
díjából. Az ösztöndíj igen csekély,
mindössze 4-5000 korona egy félévre.
A nehezebb szociális helyzetű diákok
megfelelő tanulmányi eredmény eléré-
se esetén tizenkét százalékos kamatra
tanulmányi kölcsönt vehetnek fel, évi
30-60 ezer koronát, amit a diploma
megszerzése után kell törleszteni. A
diákok tanév közben ritkán vállalnak
rendszeres munkát. Inkább tanulmányi
kölcsönt vesznek fel. Ez kényelme-
sebb. Nyáron viszont szinte kivétel
nélkül mindenki keres magának valami
alkalmi elfoglaltságot.

- Milyenek a fiatal diplomások el-
helyezkedési, munkához jutási lehető-
ségei?

- Nem könnyű munkát találni, külö-
nösen a társadalomtudományi szako-
kon végzetteknek. Az orvosok, mérnö-

kök, a tanárok könnyebben találnak
állást, különösen Észak-Norvégiában,
ahol a zord éghajlat miatt nincs olyan
nagy tülekedés a munkahelyeken. A
végzettek néhány évet töltenek észa-
kon, ahol a fizetések is magasabbak, de
a kemény, hosszú tél miatt aki csak
teheti, igyekszik délre költözni.

Oslo egyáltalán nem kelti egy fővá-
ros benyomását. Csak a belváros né-
hány utcájában van nyüzsgés. Mivel a
városi közlekedés méregdrága, leg-
többször gyalogosan róttam az utcákat.
Legnagyobb élményem a Frogner
parkhoz kötődik. Itt van Európa leg-
nagyszerűbb szabadtéri szobormúzeu-
ma.

norvég képzőművé-
szet kiemelkedő alak-
jának, a mostoha sorsú
Gustav Vigelendnek a
nevét norvégiai utazá-

som előtt soha nem hallottam. Pedig a
nomumentális alkotásairól híres mű-
vészt világszerte Skandinávia legjelen-
tősebb szobrászaként tisztelik.

Gustav Vigelend 1869-ben szüle-
tett Mandalban, Norvégia legdélibb
fekvésű városkájában. Gyermekkorá-
ban sokat nélkülözött. Anyja korán
meghalt, részeges apja gyakran ok nél-
kül bántalmazta. A brutális bánásmód
miatt tizennégy esztendős korában
megszökött a szülői háztól. Hosszú
ideig hajléktalanul kóborolt, éhezett,
fázott, mások kegyelemkenyerén ten-
gődött. Élete csak akkor változott meg,
amikor Oslóban fafaragóinasnak szer-
ződtették. Lehet, hogy soha nem ismeri
meg a világ a nevét, ha nem találkozik
kora elismert szobrászával, Bergslien
Brynjulffal. Brynjulf felismerte a nyo-
morgó fiú nem mindennapi képessége-
it, és pártfogásába vette. Az ő önzetlen
támogatása tette lehetővé, hogy a te-
hetséges fiú állami ösztöndíjjal, hu-
szonkét évesen Koppenhágában, majd
Párizsban tanulhatott.

Megismerkedett Rodin művé-
szetével, s ez az élmény életre szólóan
rányomta bélyegét az ő alkotásaira is.

Vigelend hazájába visszatérve
nagyszabású munkákba fogott. Ember-
feletti tempóban dolgozva elkészítette
legismertebb művét, a Monolitot. A
Frogner-park legmagasabb pontján,
egy körlépcsős teraszon emelkedik a

tizenhét méter magas, domborművek-
kel borított kőtömb. Az egymást eltip-
ró meztelen emberek mozgalmas kom-
pozícióját az első pillanatban nem
könnyű megérteni. Az élet küzdelmeit,
kíméletlen harcait szimbolizálják a
legalsó alakok. A gyengébbeket leta-
posó férfiak asszonyokat emelnek a
karjukra, akik kezükben gyerekeket
tartanak az ég felé.

A Monolitot és a körülötte elhelye-
zett szobrokat órákig nézegettem. E
kőbe formált, nagyszabású művészi lá-
tomást nem lehet elfelejteni. A maga-
sabbra törő, küzdelmeket vállaló, töb-
bet akaró ember szimbólumaként ivó-
dott belém. A Monolit, azt hiszem, egy
kicsit a norvég emberek jelképe is le-
het.

Bygdoy, a múzeumsziget valóságos
zarándokhely. Itt vannak kiállítva a
viking kor bárkái, s itt látható a Fram, a
norvég sarkkutatók, a legendás
Amundsen és Nansen hajója. Az impo-
záns épületben helyet kapott hajó fe-
délzetére is felmehetnek a látogatók,

egilletődötten jártam
végig a kabinokat. Fa-
lukon réztáblák hirde-
tik, mikor, ki lakott a
parányi helyiségekben.

Amundsenék igazi felfedező tudósok
voltak. Őket a kíváncsiság, az elhiva-
tottság, a megszállottság hajtotta előre.
A norvég kutatókat nem lehet azzal
vádobi, hogy gyarmatosítani akarták
az ember nem lakta félelmetes jégvilá-
got.

A Fram helyiségeit, konyháját, or-
vosi szobáját, gépházát is kinyitották a
látogatók előtt. Norvég apukák türel-
mesen magyarázzák tejfelszőke apró-
ságaiknak, hogyan építették meg a Fra-
mot úgy, hogy az összetorlódó jégtáb-
lák ne roppantsák össze, hanem a há-
tukra vegyék, s a jégbe fagyott hajó a
jégtáblákkal együtt sodródjon.

A csemeték figyelmesen hallgatják
az előadást, s minden vágyuk, hogy
megtekerhessék a kormánykereket,
vagy felkapaszkodjanak a kötéllétrán.
Az utóbbit persze nem lehet, de az
élmény így is maradandó. Azt hiszem,
egy Framon tett kirándulás, a hajón
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látott térképek, személyes használati
tárgyak közelebb hozzák a sarkkutatók
világát, mint megannyi film, könyv
vagy történelemóra. Mert Bygdoyban
maga a látogató válik részesévé azok-
nak a nagy utazásoknak, amik norvég
földről indultak ki, vagy norvég embe-
rek szerveztek. Mint például Thor
Heyerdahl, aki balsafatutajon, majd
papiruszhajóval szelte át az óceánt,
hogy bebizonyítsa, a primitívnek hitt
népek fiai nem is olyan primitívek.
Képesek arra, hogy a legkezdetlege-
sebbnek tűnő vízijárművekkel magu-
kat a tengeráramlatok és a szelek ke-
gyeire bízva többezer kilométeres uta-
kat tegyenek meg. A kontinensek be-
népesülése, a civilizációk közötti korai
kapcsolatok tudományos kérdések.

Bygdoyban kezdtem el kételkedni,
hogy tényleg csupán csak azok? Akkor
miért indult el Heyerdahl, miért csatla-
koztak hozzá hasonlóan elszánt férfiak
ezekre a kockázatos utakra? Miért
szurkolt nekik többmillió ember? Mi-
ért tülekedtek, verekedtek a mozik
előtt, hogy jegyeket szerezzenek a
Heyerdahl-filmek első bemutatóira?

norvégok között a sejt-
biológia vagy a rákku-
tatás sokkal gyakorla-
tibb kérdéseit nem öve-
zi ilyen felfokozott

közérdeklődés, mint Heyerdahl utazá-
sait

Vajon miért? Több látogatóval is
beszélgettem. Nem kevesen voltak
olyanok, akik rendszeresen visszajár-
nak Bygdoyra. A válaszokból az rajzo-
lódott ki, sokan saját gyermekéveik
álmainak valóra váltását élik meg - ha
csak áttételesen is -, amikor szembe-
sülnek a klasszikus felfedezők emléke-
ivel. S az állam e kiállítóhelyekre bősé-
gesen áldoz, mert az itt közvetített
értékek a nemzettudat fontos részei,
amit nem lehet koronában kellően kife-
jezni, mert ilyen tételeket nem jegyez-
nek a könyvelési rovatokban. De vala-
hol megtérülnek ezek a pénzek, még
akkor is, ha közvetlen, napi gyakorlati
hasznukat nem lehet azonnal kimutat-

ni.
Újdonsült norvég ismerősömtől hal-

lottam, a norvég politikai élet vezető
személyiségei fontos szerepeket vállal-
nak nemzetközi társadalmi-környezet-
védelmi mozgalmakban. Brundtland
asszony nemcsak miniszteri, majd mi-
niszterelnöki funkciót látott el, de az
ENSZ különböző fórumain és számos
nemzetközi szimpóziumon felemelte a
szavát a természetvédelem, a környe-
zetvédelem nagy kérdéseiben. Érvelt a
trópusi esőerdők pusztítása ellen, pedig
Norvégiában nincsenek trópusi esőer-
dők, s felszólalt a fókák és a bálnák
védelmében. Ez a kérdés viszont köze-
lebbről érinti az országot, mert felség-
vizein mindkét állat, ha fogyatkozó
számban is, de előfordul.

Valahol, valamikor minden min-
dennel összefügg, még akkor is, ha ezt
a felszínen nem mindenki érzékeli.
Norvégia nemcsak szavakban kész az
áldozatokra. Segélyszervezetei, szak-
értői nyomatékosan jelen vannak a har-
madik világ országaiban, s mindenütt
sokat tesznek a haladásért. Pedig Nor-
végiának nem voltak gyarmatai, me-
lyek hagyományos kapcsolódási szálak
átörökítését eredményezték volna.

Jan Mangerud, a bergeni egyetem
földtani tanszékének professzora egy
gigantikus gránitsziklára épített hatal-
mas faházban, kényelmes otthonában
magyarázta el, milyen indítékok alap-
ján segítik a Maldiv-szigetek és Sri
Lanka selfterületeinek szénhidrogén-
kutatásait, illetve miért vállaltak részt
Tanzánia agroökológiai térképének el-
készítésében. S a szempontok között
nem az üzleti érdekek álltak első he-
lyen.

Az őszinte segítőszándék, a globális
világproblémák megoldásában való
résztvállalás, a humanitárius látásmód,
a nagyfokú empátia voltak azok a vo-
nások, melyek a leginkább megragad-
tak Mangerud szavaiban. A tetszetősen
hangzó, de a mi valóságunkat ismerve
utópisztikusnak tűnő skandináv elmé-
leteket apróbb élettapasztalataim ké-
sőbb is hitelesítették. Kelet-Afrikában
számos alkalommal találkoztam nor-
vég szakemberekkel, orvosokkal, bota-
nikusokkal, útépítő mérnökökkel, akik
nem pusztán a pénzért vállaltak többé-
ves szolgálatot a gyilkos klímájú trópu-
sokon.

A segítőkészséget egyébként a saját

bőrömön is tapasztaltam. Olyan élmé-
nyek árán, melyek kis híján az életem-
be kerülhettek volna.

1984. július 8-án Bergenből vas-
úton utaztam a fjellvidék, a jégcsiszol-
ta, kopár magasfennsíkok szívébe. A
fjellek Norvégia legzordabb éghajlatú,
ritkán lakott területei közé tartoznak. E
tájakon még nyáron is hozhatnak fer-
geteges erejű hóviharokat a fennsíko-
kon zabolázatlanul száguldó szelek.
Ilyenkor egyszerűen felszerelt, de kellő
védelmet nyújtó menedékházakban
lelhetnek oltalmat a túrázók az időjárás
viszontagságai ellen.

A Mangerud professzortól kapott
térképek birtokában vágtam neki az
emlékezetes kirándulásnak. Úticélom
az 1400-1500 m magas Hardangervid-
da jégsapkás hegyvidéke volt. A híres
Hardangerjökulen, a hatalmas plató-
gleccser jégvilágára voltam kíváncsi.
Az Alpokban és a Himalájában több
más típusú gleccsert is láttam, de e
nagyszerű természeti jelenség ezen
változata újdonság volt számomra.

Finséből, egy néhány tucat lakosból
álló kis település vasútállomásáról in-
dultam el. Az időjárás kedvező volt,
bár erős, hideg szél fújt. A ragyogó
napsütésben igen jók a látási viszo-
nyok.

úlyos hátizsákomat az
állomáson, a forgal-
mista irodájában hagy-
tam. A barátságos vas-
utas nem pénzt kért a

megőrzésért, hanem forró teával kínált.
Mivel én voltam az egyedüli árva lé-
lek, aki lekászálódott az Oslo felé tartó
vonatról, hosszasan eldiskuráltunk -
angolul. Megtudtam, hogy ő egysze-
mélyben látja el az állomásfőnök, a
forgalmista, a jegyárus és a bakter fel-
adatait. S eszembe jutottak a magyar
bakterek. Közülük vajon hányan tud-
nának angolul elbeszélgetni egy nor-
vég turistával? Érdekes, hogy az otthon
megtartott útibeszámolóimkor többek
is megjegyezték, milyen jó dolog lehet
Norvégiában élni, ahol a bakter Volvo
kocsival járhat, ha kedve tartja. Az
valahogy nem kerül szóba, illetve
gyorsabban „elfelejtődött", hogy mi-
lyen felkészültségű és műveltségű is az
a bakter, akinek télen is biztosítania
kell a pályatestet, s aki miatt nem
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késhetnek a vonatok, mert az utasok a
késés miatt bekövetkező, bizonyítottan
elmaradó üzleti haszon okán akár bíró-
sági pert is indíthatnak a vasút ellen.

Dzsekiben, zöld pulóverben, kis ol-
daltáskával, némi élelemmel, fényké-
pezőgépekkel felfegyverkezve indul-
tam el, s a szél miatt a piros jambósap-
kát is felvettem.

Lenyűgöző tájak tárultak elém. A
csupasz sziklákkal teleszórt fennsíkon
az egykor terjedelmesebb jégtakaró
nyomai lépten-nyomon szembeötlöt-
tek. Ház nagyságú, vásott sziklák, az
egykori jégárak által idesodort kövek
és morénasáncok között kanyargott az
út, pontosabban az ösvény, melyet 60-
80 centiméter magas kőrakások jelez-
tek.

tt-ott egy-egy színesre
festett, deszkákkal bur-
kolt menedékház tűnt
fel. Kiterjedtebb hófol-
tokat keresztezett az

ösvény, majd a jégtáblákkal fedett Fin-
se tótól elkanyarodva egy törmelékes
mezőre vitt fel. A dombocskát a közeli
jégfolyamból kilépett, piszkosfehér,
tejszerű vizet hömpölyögtető folyó
mosta körül.

A víz utánpótlását a gleccser adja. A
jégfal már csak néhányszáz méternyire
csillog-villog, mintha elvarázsolt cso-
davilágként hívogatna. Néhány kisebb
hómezőn még át kell jutni.

A hómezőkön való átkelés is izgal-
mas, mert némelyik hófolt mélyvizű
tavon képződött vékonyabb-vastagabb
jégkéregre rakódott rá. Ezt persze előre
nem mindig lehet érzékelni. Néha csak
a láb alatt recsegő-ropogó hó alól elő-
bugyborékoló víz, vagy az ember test-
súlyától megbillenő jégtábla jelzi a ve-
szélyt. A kihalt tájon két távoli alak
közeledése hoz életet a kietlenségben.
A sziporkázó gleccseren haladnak,
egymást kötettel biztosítva, négy-öt
méteres egymás közti távolságot tart-
va.

Két hószemüveges, bakancsán há-
góvasat viselő, fiatal angol férfi üdvö-
zöl. A Hardangerjökulen mellékglecs-
cserén, a Mitdalsbreen túráztak. Kora
hajnalban indultak, s most térnek
vissza Finsébe. Csak néhány szót vál-
tunk, mert látszik rajtuk, hogy kimerül-
tek, s minél előbb lepihennének.

Egy sebes folyású, sekély, de szá-
zötven-kétszáz méter széles gleccser-
ből fakadó folyó állja az utam. Ezen
kell átkelnem, hogy elérjem a glecs-
csert. Leveszem a bakancsom, a zok-
nim, felgyűröm a nadrágom szárát, s
belegázolok a jéghideg vízbe. Az első
másodpercek a legnehezebbek. Aztán
szinte érzéketlenné zsibbad a lábam, s
szinte öntudatlanul botorkálok, kőről
kőre lépkedve, az erős sodrásban szinte
imbolyogva. Az éles sziklák között
nem könnyű megtartani az egyensúlyt.
A folyó közepén legszívesebben már
feladnám az egészet, de a visszaút is
legalább olyan hosszú, mint az előttem
álló, ezért inkább tovább folytatom a
botorkálást.

A túlsó parton negyedóráig éleszt-
getem elgémberedett, jéghideg lábaim.
Meredek kapaszkodó következik. Fe-
nyérek következnek, majd éles, glecs-
cserzúzta kőtörmelék darabjai gurul-
nak ki bakancsom nyomán. Néhány-
száz méter után előttem a Hardangerjö-
kulen egyik jégnyelve! Csodálatos lát-
vány a hasadozott jégfal. Kis gleccser-
kapun harsogó robajjal tör elő az olva-
dékvíz. Nyáron gyorsabb az olvadás.
Ilyenkor megduzzadnak a hegyi pata-
kok.

A ragyogó napsütésben szinte szik-
rákat szór a jég. A hó vakító fehérsége
szinte bántja a szemem. Eluralkodik
rajtam a kíváncsiság. A jégfelszínre
hullott havon nyomokat látok. Mi len-
ne, ha követném őket? Jól tudom, hogy
nyáron, amikor erősebb az olvadás,
nem veszélytelen dolog az ilyen vállal-
kozás, de a kíváncsiság legyőzi a be-
lém idegződött óvatosságot Ezeket a
nyomokat biztosan az angolok hagyták
maguk után. Csak követem őket egy
darabig, aztán ugyanerre térek vissza -
határoztam el.

A napsütésben szinte melegem lett,
s a szél is elállt. Lehúztam a dzseki
cipzárját, s jambósapkámat is levéve
rámerészkedtem a gleccserre. A ropo-
gó havon hamar visszatért bizton-
ságérzetem.

Elővettem a fényképezőgépet, s né-
hány felvételen örökítettem meg a tá-
voli Godfjell ködbe vesző vonulatait

A fotografálás után következő pilla-
natokban egy lépésnyit letérhettem a
kitaposott ösvényről, de hogy pontosan

merre, azt magam sem tudom. Hirtelen
megnyílt alattam a jég, s hiába vetet-
tem szét kezem-lábam, éreztem, hogy
megállíthatatlanul zuhanok.

Szerencsére nem nagyot, mindössze
négy méternyit eshettem. Mire fel-
ocsúdtam az ijedségemből, egy elég
tágas jéghasadékban találtam magam.
Frissen, talán tegnap hullott hó fedte be
a hasadék keskeny száját, mely most
szinte elérhetetlen magasságban ásí-
tott.

A hasadékban zöldes-kékes fény
dereng. Szerencsére elég tágas, meg
lehet benne fordulni. Először végigta-
pogatom magam, s megpróbálom
számbavenni, mi bajom történhetett. A
jobb vállam nagyon sajog, és a jobb
karom is összezúztam, de horzsoláso-
kon kívül, úgy tűnik, más sérülésem
nincs. A fényképezőgépek és az objek-
tívek sem törtek össze. A szemüvegem
leesett, de csodálatos módon csak az
üvege karcolódott meg. „Nincs semmi
baj" - állapítom meg, s remegő térdek-
kel állok fel. A hasadék szája nincs
magasan. Körülbelül két-két és fél mé-
terre magasodik. Ennyit gyerekjáték
lesz megtenni - gondolom, s megpró-
bálok kitraverzálni. A barlangokban
jól bevált mászási technika azonban
nem alkalmazható egy jéghasadékban.
Erre azonban csak akkor jövök rá,
amikor a csúszós jégfal egyik stabil-
nak hitt fogása kiszakad, és ismét
lezuhanok.

ár kegyetlenül meg-
ütöm magam, néhány
perc elteltével ismét
szemügyre veszem a
jégfalat, szabadulásom

egyetlen lehetséges útját. Egy keske-
nyebb oldalon próbálkozom újra. Itt
nem kell olyan szélesen terpeszteni.
Igaz, a jégfal szinte teljesen függőle-
ges. Kegyetlenül hideg, és olyan síkos,
mintha paraffinolajjal öntötték volna
le. Ráadásul törékeny, mint az üveg. A
jégszemcsék szilánkokra morzsolód-
va hullanak darabokra az ujjaim kö-
zött. Ez a próbálkozásom sem sike-
rül.

Még kétszer-háromszor megkísér-
lem a kimászást, de eredménytelenül.
Kezdek komolyan kétségbeesni. Hiába
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úsztam meg a zuhanást, úgy lászik,
mégis ez a hasadék lesz a vesztem.

Ránézek az órára. Délelőtt tizenegy
óra van. A hátizsákom az állomáson
maradt. A forgalmistának megígértem,
hogy este érte megyek. Ha nem térek
vissza, biztos, hogy kerestetni fog.
Igen, de mikor?

Ha délután más lesz szolgálatban,
és csak holnap indulnak a keresésemre,
akkor már késő lesz, mert éjszaka itt
megfagyok. Most is nagyon hideg van,
szinte reszketek, s a fogam is vacog.
Ide már nem süt be a nap. S mi van, ha
keresnek, de nem találnak meg? Ho-
gyan is találhatnának meg, hiszen pon-
tosan nem mondtam meg a vasutasnak,
merre is megyek. Furcsa, mormo-
gásszerű hangra leszek figyelmes.
Az érzékeim játszanak velem? Jön
valaki? - Nem! Ez a gleccserpatak
hangja. Valahol alattam zúg, iram-
lik tova, a szabadságot jelentő nap-
fény felé. Bárcsak követhetném! Ez
azonban csak gyerekes vágyakozás.
A patak a jégár alatt legalább tizen-
öt-húsz méternyire robog, ember
számára kúszhatatlan, járhatatlan
repedéseken át.

zörnyű depresszió lesz
úrrá rajtam. Egy mele-
gíthető ételkonzerv
van nálam, s egy tábla
csokoládé. Ezzel ki le-

hetne húzni két-három napig is, de
nem ilyen hidegben. Az erőlködéstől
megszomjazom. A jégdarabok nyalo-
gatása azonban egy cseppet sem oltja a
kínzó érzést Újabb gyötrő kérdéseket
teszek fel magamnak. Mi lesz, ha a
hasadék összezárul? Agyonnyomhat,
összepréselhet a jég. Belefagyok a
gleccserbe. A jövő nyáron, de az is
lehet, hogy évek múlva kerülök elő, ha
előhoz a földalatti gleccserfolyó. Nem
lesz nehéz azonosítani, mert a jég min-
dent konzervál, s nálam van az útleve-
lem és az irataim.

Hogyan lehettem ilyen tökkelütött,
ostoba fráter, hogy rámentem a glecs-
cserre? Ráadásul egyedül! Az angolok
kötéllel biztosították egymást, velük ez
nem fordulhatott volna elő!

Szinte síni tudnék a tehetetlenségtől
s a dühtől. Az önvád is marcangol,

mert ezért magamon kívül senkit nem
hibáztathatok.

Ki tudja, mikor jön erre valaki? S ha
erre is tévedne egy turista, elmehet
akár egy méterre a hasadék mellett,
észre sem vesz.

Talán mégsem veszett el minden.
Öt percenként kiabálok. Németül, an-
golul kiáltom: Hilfe, hüfe! Help! Help!
De segítségnek nyoma sincsen. Re-
kedtre ordítom magam, de hiába. A
hidegtől didergek, reszket minden ta-
gom. Megpróbálok mozogni, hogy
meg ne fagyjak.

Guggolni nem lehet, mert a hasa-
déknak nincs feneke, talapzata, csak
összeszűkül. Nincs kedvem tovább
csúszni. Nekitámaszkodom a jégfal-
nak, s kezdem megérteni helyzetem
reménytelenségét. Pedig először nem
is tűnt olyan kilátástalannak a kiju-
tás!

Ismét meg kell próbálkoznom a ki-
mászással. Óvatosan, körültekintően
választom ki a legkevésbé elriasztó
falszakaszt, de egy méternyit sem jutok
magasabbra. A jégdarabok még köny-
nyebben szakadnak ki a gleccserből, s
olyan szerencsétlenül zuhanok vissza,
hogy megütöm a hátgerincem. Teljes
letargia lesz úrrá rajtam. Szinte dep-
ressziós állapotba kerülök, amikor már
minden mindegy.

Elrágcsálom a csokoládét. Ez ad
egy kis optimizmust. Nem fogok itt
elpusztulni! Huszonhat évesen nem
halhatok meg egy elvétett lépés miatt!
Otthon vár Magdus, várnak a szüleim,
a testvérem, várnak a tanítványaim, a
barátaim! Olyan elképzelhetetlen,
hogy egy ilyen nyomorult hasadékban
érjen véget minden!

Délután fél három. Több, mint há-
rom órája estem ebbe a pokoli csapdá-
ba. Szinte évszázadnyi időnek tűnik. A
percek ólomlábakon ballagnak. A ha-
sadék tetején csillog a hó a megválto-
zott napállásban. Vacog a fogam, s
kegyetlenül fázom.

Itt már csak a gondviselés segíthet
Istenhez fohászkodom, a gyermekko-
romban nagymamámtól tanult Mi-
atyánkot mondom magamban. Eltelik
újabb félóra. Ismét kiabálok, de semmi
jel nem utal arra, hogy bárki is meghal-
laná a szavam.

S valami hallucináció lesz úrrá raj-

tam. Úgy tűnik, hangokat hallok. Em-
beri hangokat! S mintha lépések köze-
lednének! Igen, ez hócsikorgás! Ordí-
tok, ahogy hang jön ki a torkomon.
Igaz, ez a hang már alig hallható, any-
nyira berekedtem.

A hasadék szájánál sötét folt tűnik
fel. Egy ember torzonborz feje. A sza-
kállas fickó arcvonásait nem tudom
kivenni. Ijesztő figura így ellenfény-
ben, de jobban örülök neki, mint a
legkedvesebb, várva várt vendégnek.
Valamit mond, de nem értem. Norvé-
gül beszél, aztán átvált angolra.

- Miért másztál ebbe a lyukba? -
kérdi csodálkozva.

- Nem másztam, hanem beleestem,
mert nem vettem észre a hótól.

- Várj egy kicsit, mindjárt kihúzunk
- mondja biztatóan.

Ez nem igaz! Ez hihetetlen! Meg-
menekülök a megfagyástól, a jégko-
porsótól!

ledobott kötél hurkába
alig tudom bekötni ma-
gam. Végre sikerül el-
gémberedett, véresre
horzsolt ujjaimmal

összecsomóznom az életmentő szála-
kat

- Kész vagyok - kiáltom, s érzem,
hogy erős markok ragadták meg a kö-
telet, és húznak. A kezemmel, lábam-
mal segítve magam egy perc alatt kinn
vagyok a hasadékból. A srácok mogor-
ván néznek rám. Hálálkodva szoron-
gatom a kezüket. Rajtuk egyáltalán
nem látszik az öröm, miközben leve-
szik rólam a kötelet

- Egyedül voltál? - kérdik.
- Igen.
- Azt tudod, hogy felelőtlenség

egyedül rámenni egy gleccserre!? -
mondják szemrehányóan.

- Hogyan találtatok rám? Honnan
tudtátok, hogy a hasadékba estem?

A fiúk szó nélkül a kezembe nyom-
ták a piros jambósapkám, amit esés
közben elejtettem, s ami a hasadék
peremén árulkodóan, segélykérőén vi-
rított.

Az a sapka, ami Ibi néni szerint
egyáltalán nem illik hozzám, és amit
Magdus az elindulásom reggelén szin-
te az akaratom ellenére erőszakolt
rám...


