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D1 
KártyáK

Pihenés Érdekesség, 
egzotikum keresése

Nyaralás Kalandvágy

Más kultúra  
megismerése tanulás

távol lenni  
a megszokottól
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D2 
MegfigyelÉsi szeMPoNtoK

Figyeljétek meg, hogy az előadás alatt mennyire érvényesülnek a megadott szempontok! Karikázzátt
tok be a megfelelőt (1 = egyáltalán nem, 5 = teljes mértékben)!

1. Sok mindent megtudtam arról, milyen az ország, ahová utazni 
készülünk. 

1    2    3    4    5

2. Minden évszakban a megfelelő ruhákkal tudnám megpakolni a 
bőröndömet. 

1    2    3    4    5

3. Tudom, mi az ország hivatalos nyelve, pénzneme. 1    2    3    4    5

4. Kaptam információkat arról, mit érdemes megnéznem. 1    2    3    4    5

5. Kaptam információt arról, mit érdemes megkóstolnom. 1    2    3    4    5

6. Nem lepődöm meg, ha valami szokatlant tapasztalok, hiszen 
hallottam róla.

1    2    3    4    5

7. Igyekszem nem csak saját nézőpontjaimból, a megszokott európai 
mérce szerint nézni az új, szokatlan világot.

1    2    3    4    5

8. Nemcsak nem lepődöm meg, ha valami szokatlant tapasztalok, 
hanem arra törekszem, hogy el is tudjam azt fogadni.

1    2    3    4    5

9. Kifejezetten törekszem a más, a számomra szokatlan megismerésére, 
új szemléletére személyes, élményalapú részvétellel, ha lehet.

1    2    3    4    5

10. A jövőben több forrásból, minél mélyebb, aprólékosabb 
információkra épülő, más szemlélettel tájékozódhatok arról is, amit 
személyesen nem láthatok, nem tapasztalhatok meg.

1    2    3    4    5
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D3 
Úti ÉlMÉNyeK UgaNDáról
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(Forrás: Világjáró utazási magazin, 2007. február)
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D4 
Országismertető Ugandáról
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(Forrás: Ackermann és tsai: Afrika. Dunakönyv Kiadó. Budapest, 1994)
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D5 
NaPlórÉszleteK UgaNDából

Szerencsések voltunk: a busz alig késett. Este 7-kor indultunk Nairobiból, és hajnal 
2.30-kor már átléptük az ugandai határt. Azaz átsétáltuk, mert az egész úgy néz ki, 
hogy van egy széles útszakasz mindkét ország oldaláról lezárva. Kilépéskor sorba ál--
lunk, majd átgyalogolunk az ugandai részre. A busz majd ott vesz fel újra, miután ott 
is ellenőrizték az útleveleket és vízumokat. Az emberek csoportokban haladtak, mi 
ketten a nővérrel cipeltük az összes csomagunkat, legnehezebb a zsák rizs volt, amit 
a családjának szántunk… Mások is cipekedtek: rizst, cukrot, ki mit tudott olcsóbban 
beszerezni a kenyai oldalon. Szemben velünk megint mások igyekeztek csomagjaikkal 
a másik irányba…

Az afrikai éjszaka varázsa engem sem került el. Az Elgon-hegy vidékén utaztunk át 
Kenyából Ugandába. Így találkoztam az afrikai éjszaka keltette, európaiak számára is--
meretlen, hatalmába kerítő érzéssel. Az ember olyan közelinek érzi a csillagokat, hogy 
akarva-akaratlanul kinyújtja a kezét, hogy megérintse őket a végtelen szavanna fö--
lött. És olyan nagyok, amilyenek sehol máshol. A hegyek árnya meg élesen emelkedik 
közéjük, mintha helyet akarnának szorítani ott maguknak. Aztán, mikor kivirrad, az 
emberek csak jönnek egyre többen. Errefelé, aki nem gyalog, az többnyire kerékpárral 
közlekedik, még a taxisok is kerékpárosok. Személy- és csomagszállítást egyaránt vál--
lalnak. Ez a megélhetési forrásuk. Mbale városában a taxiállomás biciklistaxi-állomást 
jelent…

A Tororo-hegység körvonalai mintha figyelték volna, hova tartunk. Hamarosan ott le--
szünk Mbale városban, mondta a nővér, onnan már kapunk buszt hamar a misszió felé. 
Erre azonban mégis sokat kellett még várni. Hamarosan police check point-hoz értünk, 
és az egyenruhás emberek nem voltak túl nyájasak, mindenkit leszállítottak, a táskákat, 
csomagokat össze-vissza feltúrták, volt, akiét kiszórták az ablakon. Nem tetszett nekik 
a fényképezőgépem és a videokamerám, pénzt akartak, mert állítólag külön engedélyt 
kellett volna kérnem rá. Nekem ezt nem mondták a konzulátuson Nairobiban. A nővér 
odasúgta, hogy ne szóljak, majd ő elintézi. Így is történt, de csak másfél óra múlva in--
dulhattunk tovább. A nővér azt magyarázta, hogy nagy a szegénység, ők is szegények, 
és dühösek azokra, akik csempésznek, kereskednek. Cigarettát, alkoholt kerestek, amit 
Kenya óceáni partvidékéről szoktak idehozni, hogy eladják. A nővér szerint bizonyos 
összeg fejében talán elnézőek, de sokszor ez még inkább dühíti őket… A nővér figyel--
meztetett, hogy viselkedjek nyugodtan és csendben. „Nem tudtad, hogy a polgárhábo--
rús helyzet mindig ott van a levegőben? A katonák és rendőrök feszültek… de ne ijedj 
meg, ez nem azt jelenti, hogy az emberek békétlenek. Hidd el, mindenki szeret béké--
ben élni, de hát vannak szélsőséges esetek… Ezt persze nem fogjuk észrevenni…”
… Egyértelművé vált számomra, hogy szerencsém volt, hogy apácával utaztam. Álta--
lában kedvelik, tisztelik őket, egész Ugandában jelentősége van a vallásnak, tiszteletet 
kapnak az elhivatottságot vállaló nők, arról nem is beszélve, hogy az iskolák nagy ré--
szében ők tanítanak. Munkájukért nem, vagy alig várnak ellenszolgáltatást. Így van ez 
a misszióban is, ahova igyekeztünk…

Gyönyörű vidék. A Mount-Elgon kialudt vulkánja délkeleten emelkedik az ég felé, 
ahogy a kisebb Tororo-hegység is, melyek a gishu földművesek otthonának adják ha--
tárait. A hegyek lejtőin is falvak követik egymást, banánligetek és zöld növények min--
denhol. Az emberek szorgalmasan dolgoznak kertjeikben, hordják a fát, vagy szállítják 
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piacra szánt zöldség és gyümölcskészletüket, hogy aztán más árut vegyenek az árán… 
egyetlen megélhetési forrásuk ez, vagy a biciklis taxizás vagy bármi, ami adódik…

Elmentünk Kampalába, meglátogattuk az ottani kapcsolattartót, és persze nézelőd--
tünk, vásároltunk. Óriási forgatag, nyüzsgés, de a város széléről nézve ott a kontraszt: 
a szegénység és gazdagság kontrasztja. Meg persze, ahogy az emberek sietnek, cipel--
nek valamit. Itt is úton-útfélen jönnek és kínálják portékáikat, saját készítésű terméktől 
a tükörig, és persze sokan a megtermelt javaikat. Nincs más választásuk, ebből kell 
élniük. A sült banán volt a legjobb, és milyen olcsó! Megkóstoltam, és aztán egész nap 
azt ettem. Persze, Kampalában (és egyre inkább máshol is) akad tipikusan nekünk, eu--
rópaiaknak való gyorsétterem, de ebből otthon úgyis eleget találok…

A bicikliseken kívül még egy dologból igen sok van: a varrógépekből. Az útszéli kis 
bódé-üzletekből varrógépük mellett ülve kínálták portékáikat, és ajánlottak javítást, 
ruhakészítést. Ezt láttam a misszió környéki falvakban is. Meg azt, hogy ebből nem 
lehet megélni. A család ellátására is szolgál, ezt gondolták legalábbis, mikor sokakat 
átképeztek erre a szakmára nemzetközi fejlesztési programok közreműködésével. Ez 
sem váltotta be a reményeket, mint annyi más… De mégis, honnan ez a derű…?

Amikor Jinjahoz értünk, és lementünk a Nílushoz, sokadalomra, mozgolódásra lettünk 
figyelmesek. Itt lép elő Afrika leghosszabb folyója, a Nílus folyóvá. A Kabalega-vízesé--
sek tápláló hatása széles, bővizű folyammá szélesíti itt a Viktória-Nílust, mielőtt elindul 
útjára Szudán felé. Én hatalmasnak és félelmetesnek, de fenségesen gyönyörűnek lát--
tam. Mondtam a nővéreknek, hogy nosza, induljunk el, és kövessük visszafelé az útját. 
Erre ők nevettek, hogy mit akarok én ott Burundiban, már rég felfedezték, honnan 
ered. (Persze a legtöbb európai azt hiszi, innen ered.)

Emlékművet állítottak a Nílus partján Ghandinak. Ő itt is a békét jelképezi. A nővér 
tudta meg egy katonától, hogy a ganda királyi család látogatja meg Ghandi mellszobrát 
egy külföldi vendéggel. Mindig elhozzák ide a fontos vendégeket. Ezt is tőle tudtuk 
meg. Igyekezett távol tartani bennünket is másokkal egyetemben a Nílushoz vezető 
lejárótól, illetve a szoborhoz vezető úttól. Csak azok mehettek közelebb, akiknek en--
gedélyük volt. Ernyőket tartottak a terepjárókból kiszálló királyi személyek fölé, és a 
kíséretben ugyanúgy ott voltak a fegyveres egyenruhát viselő modern katonák, mint 
a tradicionális viseletet hordó, dárdával vigyázó testőrök. És persze dobosok, táncosok 
kísérték őket elöl, hátul fel-felhangzó énekkel…

A nővér falujában sokan siettek köszöntésünkre. Még a legidősebb, hajlott hátú, töré--
keny asszony is, a család egyik tagja. Lehajoltak előttem és letérdeltek, ezen a vidéken 
így szokás. És azonnal szaladt valaki, és levágta a három csirke egyikét, ami nagyjából 
a család vagyonát tette ki. Nekem ez nagyon kellemetlen volt. Főleg, miután megtud--
tam, hogy az egyik asszony és két gyerek is HIV-fertőzött, és más betegek is vannak, 
de nem jutnak kezeléshez, mert annyijuk van, amit meg tudnak termelni és elcserélni 
vagy eladni a heti piacon. Oda meg el kell menni. Gyalog, mert busz nem jönne fel 
idáig, és jegyre meg nem telik lentről sem. A piacon persze minden van, de megvenni 
mégsem tudja mindenki. … A faluban nincs áram. Nappal is félhomály van a házban, 
ahol a nővér született. Éjszaka pedig olyan sűrű a sötétség, amilyet még soha nem ta--
pasztaltam…

A gishuk egyik a közösségi rítusa a közös edényből elfogyasztott kölessör. A Wanale-
hegység lábánál fekvő falvak egyikében voltam tanúja és résztvevője egy ilyen vidám 
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mulatságnak, mely a közösségi házban történik. Az emberek egyre-másra jöttek, kör--
beültek egy banánlevelekkel bélelt agyagedényt, melyből hosszú, nádból készült szí--
vócsövükön keresztül szürcsölgették az italt. Közben nevetgéltek, énekeltek, de egy 
idő múlva megérkezett egy fiatalember magnóval és kazettákkal, és onnantól fogva ő 
szolgáltatta a zenét. Ez a rítus mai formája, amikor a zenét szó szerint megrendelik, és 
közösen kifizetik a szolgáltatást. Így jut el a modern technika és válik megfizetendő 
szolgáltatássá, és így kerül némi üzleti jelleg egy régi közösségi rítusba, némileg át--
alakítva azt, és persze ez is a pénzkeresés egyik formája. Befektetni egy magnóba, ki 
gondolná…

A gyerekek mindig kiszaladtak, majd el, messzebbre, hogy onnan figyeljenek. Aztán 
egyre közelebb. Játszottak, ugrókötéllel (banánlevélből, háncsból fonva), kereket gör--
getnek maguk előtt, bújócskáznak. Épp, mint nálunk. Csak a ruhájuk szakadtabb, mint 
amit megszoktam, és mosdatlan testük. Ahogy sok ember is mosdatlan. De hát én is 
azzá válok két nap alatt, nem is lehet másképp. Egyszer mesélte valaki, hogy Afrikában 
minden más: a színek, az ízek, a fények, de még a szagok is. Pár utazás után megértet--
tem, miről beszélt…
Voltak még a falusiaknál is szegényebb gyerekek, magukra hagyatva, egyedül, szülők 
nélkül az út mentén. Dobozokban húzták meg magukat, és ez volt a játékszerük is. 
Mikor velük találkoztam, akkor éreztem leginkább: a szegénység, a kilátástalanság és 
kiszolgáltatottság mennyire összefügg.

Kértem az egyik nővért, hogy körbejönne-e velem az iskola felé…
Hirtelen ütemes dobogás hallatszik, majd a falu vörös földútján feltűnik egy különbö--
ző korú gyerekekből álló csoport: középen fiatalabbak, mögöttük és szélen idősebbek. 
Énekelve futnak együtt, egyesek arca és keze fehérre van mázolva. Őket néha tehén--
farokban végződő pálcával vagy zöldleveles ággal csapkodják meg a mögöttük lévők, 
mások ilyenkor hangos „hujj” kiáltással kísérik az eseményt, miközben a csoport folya--
matosan halad körbe az iskolán. 

Csak álltam és bámultam utánuk. Tudtam, hogy csakis beavatási szertartásnak lehettem 
szemtanúja, és azt is tudtam, bármennyire is szeretném megörökíteni, nem ronthatom 
el a hangulatot azzal, hogy közéjük furakszom egy fényképezőgéppel és videokame--
rával a kezemben így ismeretlenül, hogy nem viselkedhetek talpraesett riporterként, 
ha komolyabb eredményeket akarok elérni, netán később visszatérni. Azt is tudtam, 
hogy valami olyanban lehet részem, ami még a régi Afrikát, a törzsi tradíciók Afriká--
ját idézi, és hogy ez valami olyasmi, amit az antropológiában a „survival”, „revival” 
kifejezésekkel próbálnak meghatározni. Az apáca, akinek társaságában sétálgattam, a 
világ legtermészetesebb hangján közölte velem, hogy ez egy beavatási szertartás része. 
„Tudod, így idézik fel az afrikai hagyományokat és mindent, amit még otthon látnak, 
hallanak, mielőtt az iskolába jönnek” – mondta Rosie nővér, az iskola egyik tanára. 
„Igen, és amelyek itt az iskolában, a misszió kellős közepén továbbélnek” – gondoltam 
magamban. (Ne feledjük, a „régi” Afrika nem halott vagy haldokló valami, csak létre--
jöttek bizonyos átalakulások, túlélési mechanizmusok!) A kereszténység és az afrikai 
hagyományok találkoznak és összeölelkeznek, Jézus is fekete a szentképeken.

Nagy forgalom volt a kollégiumban is, jöttek-mentek, pakolásztak. De mit? Matraco--
kat, lavórt, rengeteg holmit vödrökben, amit haza kellett vinni a szünidőre. Ők hozzák 
a matracot? Ezt persze én kérdeztem csodálkozva… ennyit az ingyenes oktatásról és 
persze a gazdasági helyzetről. A diákok mesélték, hogy ez nem baj, sőt ez a jó, mert 
ők tudnak iskolába járni… mindenki ünnepelt, zene és tánc, igazi tanévzáró hangulat, 
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ahol eljátszották és megénekelték az eseményeket. Mindenki, együtt… A kommuniká--
ciónak népszerű dalos, táncos formája Afrika-szerte áttevődött a hétköznapokba, ami a 
napi események, vagy gyakori szituációk felidézést, eljátszását jelenti, énekelve, táncol--
va, kórusbeli szólóénekes által megszólaltatva. Na és persze az ünnepeken is ott van… 
A neve ngoma Kelet-Afrikában, így került a beavatás élménye a keresztény misszióba, 
a modern iskolába.

(Forrás: Tomory Ibolya kulturális antropológus ugandai terepmunkanaplója alapján)

Gyönyörű vidék kis falvakkal, gishu-föld

Nehéz ebből megélni, de néha akad megrendelő
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Gandhi emlékművéhez sokan ellátogatnak, most éppen a királyi család

A Nílus útjára indul
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Nappal, nyitott ajtónál világosabb a lakótér

Közösségi rítus a gishuknál
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Szüleik kívánságára egy kép a gyerekekről, gishu faluban

Ez a doboz még jó lesz valamire
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Afrikaiság és kereszténység: fekete Jézus a misszióban

(Fotók: Tomory Ibolya)

Játék a kerékkel
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 Tradíciók és modern világ, kétféle öltözködés Kampalában

Modern és tradicionális: épületek Kampalában és vidéken
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