
GÁLFALVI GYÖRGY 

Vándor a végtelen úton 

Jakabos Ödön alakja köré még életében legendák szövődtek; halála után ez a legendakör 
újabb és újabb elemekkel bővült. A kézdivásárhelyi temetőben a búcsúztatókat hallgatva már-
már úgy tűnt, fülünk hallatára születik a mítosz. „A sámán elindult fölfelé az égig érő fán" — 
rögzítette versben a pillanatot egyik rajongója, s mi, akik emberi mivoltában barátunkként is-
mertük és szerettük Jakabos Ödönt, törhetjük a fejünket, mikor is rugaszkodott el a valóság-
tól a róla kialakult kép. Mert kétségtelen, hogy romantikus vállalkozása, egész egyénisége 
szinte kikövetelte magának a figyelmet, de az is, hogy a számtalan színes riport, a televíziónak 
és rádiónak adott interjúk, a népes közönség előtt tartott csaknem háromszáz útibeszámolója 
során a maga részéről nem kínálta vállát az alá a kacagány alá, amelyet egyesek a körülötte tá-
madt tolongásban rákanyarítottak. Jakabos Ödön akkor is beírta nevét művelődéstörténe-
tünkbe, ha nem nevezzük el „szellemóriásnak", „kivételes intellektusnak", „a nemes székely 
nép legnagyobb fiának", hanem a köztudatban is megmarad annak, aki volt: a megismerés 
vágyától sarkallt, céltudatos, konok embernek, aki jól mérte fel lehetőségeit, arra ment, amer-
re vágyai vitték, s legjobb képességei szintjén valósította meg önmagát. Csoóri Sándor szavai 
kívánkoznak ide: „Az igazság önmagában is érdekes és hatásos, mert kielégít." 

* 

Jakabos Ödön nem tartozott azok közé, akik kamaszkorukban a világot akarják megvál-
tani; aránylag későn fedezte fel hajlamait s kezdte el tudatosan irányítani életét. 1956-ban 
érettségizett, s egykori osztársai közül egyedül ő nem végzett főiskolát. Abban az időben — 
rajta kívül álló okok miatt — nem látta értelmét megpróbálni, később pedig amikor már me-
hetett volna, két húgán volt a sor, őket kellett orvosi diplomához segítenie a családnak. Köz-
ben elvégezte az autószerelői, majd a vasúti technikumot, nyolc évig forgalmistaként dolgo-
zott, s minden jel arra vallott, hogy lekiismeretes munkaerő és jó kedélyű cimbora, simán beil-
leszkedik környezetébe. 

Az út azonban szembejött vele, valósággal lába alá futott, és meg kellett indulnia rajta. 
Autószerelőként hajtási igazolvány, forgalmistaként szabadjegy járt neki, s ha már így adó-
dott, gondolta, szétnéz egy kicsit. Kölcsönkért motorkerékpáron és vonaton Máramarostól a 
Deltáig többször is bejárta széltében-hosszában az országot, élvezte a száguldást, a változatos-
ságot. Barangolás közben ébredt fel benne a szellemi szomjúság, s olyan erővel kerítette hatal-
mába, hogy kétségbeesett, ha arra gondolt, mennyi időt pazarolt el fölöslegesen. A vasúti 
szolgálat pontosságra, módszerességre szoktatta; ez sokat segített, amikor átrendezte életét. 
Igyekezett illúziók nélkül felmérni képességeit: egyedül az átlagosnál jobb nyelvérzéke nyúj-
tott vigasztalást. Gőzerővel fogott hozzá a nyelvtanuláshoz, angol, német, eszperantó tanfo-
lyamokra járt, s fokozatosan több mint háromszáz tagú levelezőhálózatot épített ki. Partne-
reivel már az első levélben tisztázta, hogy a nyelvgyakorláson kívül más célja is van a levélírás-
sal: ebben látja egyetlen esélyét arra, hogy életcélját megvalósítsa: a világot akarja bejárni. 

1969-ben, amikor megismerkedtünk — ekkor írtam róla az első riportot (Nekivágni. Ifjú-
munkás, 1969. június 19.) —, már távlati terveit is előadta: Kelet-Európa után Nyugat-
Európa, aztán India, később Afrika, majd Dél-Amerika — főleg az Amazonas vidéke — és 
Japán következett ebben a menetrendben. Nem mosolyogtam meg; első percben megéreztem 
benne az eltökéltséget és a kivételes akaraterőt, ezért is választottam riporthősömül. Ekkor 

Utószó Jakabos Ödönnek a Kriterion Kiadónál megjelent indiai útinaplójához. 
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már túl volt első külföldi útján: 1968-ban kerékpárral bejárta Magyarországot és Csehszlová-
kiát. Vendéglátóival előre lelevelezte, kihez mikor érkezik, és a jelzett időpontot szigorúan be-
tartva, átlag napi 100 kilométeres szakaszokban karikázta le a 8000 kilométert. A kísérlet be-
vált. 1969-ben már 15 000 kilométeres nyugat-európai kerékpártúrát készített elő, de közvetle-
nül az indulás előtt betegség verte le a lábáról. (Orvos húga szerint edzés közben túlerőltette 
tüdejét, s ez indította el a végzetes sorvadást.) Hónapokig nyomta az ágyat, novemberben 
krónikus asztmával bocsátották el a kórházból, ráadásul a kerékpározástól is eltiltották az or-
vosok. Úgy tűnt, számára a kalandozások ideje lejárt. Ő viszont egy pillanatra sem gondolt 
arra, hogy meghátrál. Még a kórházból értesített, hogy csak egy évvel halasztotta el a túrát, s 
1970-ben ugyanazon az útvonalon vágott neki, hetven nap alatt, nyolc országon át, autóstop-
pal, s amivel lehetett. Utazott gyalog és kerékpáron is. Élményeiről kétnaponként húszoldalas 
beszámolókat küldött haza; ezeket — részleteiben — az Ifjúmunkás, majd a Megyei Tükör 
közölte. Mikor a menetrendszerű pontossággal érkező borítékokat kibontottam, nem tudhat-
tam, hogy Jakabos Ödön ezekkel a beszámolókkal már indiai útinaplójára készül. 

Visszaérkezés után interjút készítettem vele, s megkértem, fejtse ki, mit ért ő „nekivágá-
son". íme a válasz: „A nekivágás — és itt nemcsak az utazásra gondolok — lépés álmaink, 
terveink, célunk, önmagunk megvalósítása felé, akár a legnagyobb áldozatok árán is. Aki erre 
képtelen, örökre elszalasztott lehetőségeit sirató félember marad." 1969-ben még nem akarta 
„elkiabálni", de ezúttal már nyilvánosság előtt is beszélt indiai útjáról: „Éveken keresztül jár-
tam az országot, aztán Európát, most tágítom a kört: Indiába készülök. S mert szeretek 
mindent jól megalapozni, valószínűleg csak 1972-ben indulunk — ha tart a többiek lelkesedé-
séből. Ha nem, újra egyedül vágok neki. Máris befutott az első indiai levél" (Ifjúmunkás, 
1970. szeptember 24.). A többiek lelkesedése nem sokáig tartott. Ahogy szertefoszlott az illú-
zió, hogy kereken lehet Dardzsilingig gördülni, munkahelyre, családra, közbejött akadályokra 
hivatkozva léptek vissza. 

Jakabos Ödön már hozzá volt szokva ehhez. Minden útjára többedmagával szeretett vol-
na elindulni, s végül mindig egyedül maradt. Ezúttal azonban ez azt jelentette, hogy a többiek 
feladatát is magára kellett vállalnia: egyetemi tanárokkal konzultált, tudós könyveket böngé-
szett át, tökéletesítette angol tudását, s a hindi és urdu nyelvbe is belekóstolt. Szobája falát 
térképekkel tapétázta ki, könyvespolcán útleírások és szakkönyvek sorakoztak, írógépén hat 
nyelven tucatnyi levelet kopogott le naponta. Többségükre biztató, támogatást ígérő választ 
kapott. 1972 őszén készen állt az útra. A tervezett hat változatból öt kivihetetlennek bizo-
nyult ; maradt a hatodik, a legnehezebb. Indulása előtt az alkalmi búcsúvacsora után átnéztem 
kikészített poggyászát: enyhén szólva szegényes volt. Azon kívül, amiben elindult, a hátizsák-
ban egy váltás fehérneműt, székelyruhát s egy pár tornacipőt vitt magával; némi kötszert és 
néhány fiola szérumot — igaz, előzőleg szitává szurkálták már a különböző védőoltásokkal; 
fekvőhelynek egy hálózsákot; végszükség esetére pár darab konzervet; négy fényképet Körösi 
Csorna Sándor szobráról és szülőhelyéről; egy marék csomakőrösi földet a diófák alól; pénz-
tárcájában öt dollárt, amit felváltatlanul visszahozott. 

De azt is el kell mondanom — nem a mindenáron való demitizálás kedvéért, hanem 
Csoóri Sándor már idézett mondata szellemében —, hogy az általános tévhittel ellentétben Ja-
kabos Ödön eredetileg — „gyerekkorától" — nem azért készült Indiába, hogy Csorna Sándor 
útját végigjárja, sírját meglátogassa. Sokáig „csak" saját szemével akarta látni, megismerni a 
filmekről és olvasmányokból egzotikusnak tűnő, távoli országot. A csoportos készülődés so-
rán merült fel az ötlet, hogy így kellene nagyobb értelmet adni az utazásnak. Maga Jakabos is 
félreérthetetlenül utal erre egy interjúban (Hargita, 1973. július 28.): „egyre inkább megérle-
lődött bennem az elhatározás: el fogok jutni Indiába. A cél, Körösi Csorna szátötven évvel 
ezelőtti útjának követése, később kristályosodott ki." De ahogy „kikristályosodott", minden 
energiáját mozgósította a cél érdekében: ráérzett arra, hogy útjának jelképes súlyt ad a vállalt 
feladat, s erejét megfeszítve igyekezett felnőni hozzá. így lett Jakabos Ödön öncélú csavargá-
sa, egész élete az álmok megvalósítására való szívós törekvés, az eszményekhez való hűség, a 
kitartás és következetesség sugárzó erejű példája. 
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A könyv, amelyet kezében tart az olvasó, a szó szoros értelmében vett útinapló: egy rend-
hagyó utazás inkább külső, mint belső történéseinek lelkiismeretes és aprólékos leírása. Ez a 
napló két példányban készült egy vaskos jegyzetfüzetben, indigóval; a másodpéldányt Jaka-
bos időről időre hazaküldte, hogy akkor is megmaradjon, ha ő elpusztulna. Az eredeti naplót 
a legépelt szöveggel egybevetve alig találunk stiláris vagy tárgyi eltéréseket. A szöveg itthoni 
véglegesítése során Jakabos tulajdonképpen csak a gépelésre szorítkozott, illetve magyarra 
fordította azokat a részleteket, amelyeket eredetileg németül, illetve románul írt — nyelvgya-
korlás céljából. (Elképesztő, hogy erre is maradt energiája.) A kezdeti nekilendülés után mégis 
lassan haladt a gépeléssel: hónapokra, sőt évekre félbehagyta. Egy feljegyzésében bevallja: 
„Már magam sem kezdem hinni, hogy kinyomtatják a naplómat. Félek is ettől a lehetőségtől. 
Én tudom, hogy gyenge. Félek, csalódni fognak bennem az emberek." Utolsó hónapjaiban is-
mét teljes erővel dolgozott. 1979. október 8-án, mikor a mentő érte jött, az 511. oldalon tar-
tott. A hátralevő mintegy kétszáz lapnyi anyagot felesége, Molnár Mária másolta le. 

Minden más értéke mellett a napló ismeretterjesztő és dokumentumértékét emelném ki : 
így látta tíz évvel ezelőtt egy érdeklődő fiatalember Indiát és a dél-ázsiai államokat, melyeken 
szinte pénz nélkül, csupán találékonyságára és az emberi segítőkészségre támaszkodva végig-
ment. Jakabos ritkán próbálja meg a látottakat értelmezni, de érzékletesen és részletesen — 
olykor talán túlságosan is részletezve és ismételgetve — írja le, amit látott. Mivel nagyon sok 
helyen és a legkülönbözőbb emberek környezetében „nézelődött" — mint mondani szokta —, 
olyan országokban, amelyek az európai olvasó számára egzotikusnak számítanak, csavargó-
beszámolójában sokszor tud újat mondani. Legnagyobb erénye a pontosság: sehol sem érez-
ni, hogy kiszínezte volna a vele történteket. Meglepően jó előadó: amit meglát, azt — leg-
alábbis külső vonatkozásaiban — képes megjeleníteni, mondataiban élet lüktet, sőt bumfordi 
humor is megvillan. Sajnos, az arányérzék nem erős oldala: nem tudja a lényeges és lényegte-
len eseményeket elválasztani, csak azért is mindent leír, amit meglát vagy ami történt vele, 
egyforma szenzációként fedezi fel a szent teheneket és a valóban nem közismert, nehezen 
megközelithető sziklatemplomokat. A szöveggondozás során a beavatkozásnak elsősorban a 
válogatásra kellett irányulnia, úgy, hogy a napló eleve adott keretei megőrződjenek, s a szöveg 
gördülékenyebbé sűrűsödjön. Meggyőződésem szerint a napló egyetlen lényeges vonása sem 
halványult el a szerkesztés közben, s biztos vagyok benne, hogy a szerző idézett kételye ellené-
re az olvasók nem fognak csalódni benne. 

Ritkán volt nálunk könyvnek olyan visszhangos előélete, mint ennek. Jakabos Ödön is-
meretterjesztő előadásokkal felérő, filmvetítéssel és zenével élénkített útibeszámolói, a rádió 
és a televízió hullámain messzire eljutó nyomán százával érkeztek címére a levelek, s ő — szer-
vezetének vészcsengőire nem hallgatva — minden meghívásra elment, minden levélre vála-
szolt. Kézdivásárhelyi lakása valóságos zarándokhellyé vált, kertjükben gyakran népes cso-
portok vertek sátrat. Jakabos nemcsak kapcsolatokat tudott teremteni, hanem ápolni is tudta 
kapcsolatait: sok barátja volt, s rajta keresztül olyan — jó ügyekre kész — emberek is kapcso-
latba kerültek, akik nélküle nem találták volna meg egymást. Jól érezte magát a figyelem köz-
pontjában; szüksége is volt a figyelemre. Bár nem volt kitárulkozó alkat, egyszer bevallotta, 
hogy mindig olyan emberek között szeretett lenni, akik többet tudnak nála, s bár általában ta-
lált velük a szó, nem birt szabadulni mellettük a kisebbségi érzéstől. Indiai útja után megnyu-
godott: most már ő is tudott valamit, amit barátai nem ismertek, végigment egy úton, amit 
mások nem tudtak volna bejárni. Dardzsilingben azt találta meg, amit keresett. Azt hiszem, 
utolsó éveiben szorongató betegsége ellenére is boldog volt. 

* 

Farkasszemet nézett a halállal. 1978. decemberében kiszökött a kórházból, s egy kávé 
mellett elmesélte: az éjjel meghalt mellette valaki, akinek ugyanaz állt a kórlapján, mint neki. 
Rettenetesen kínlódott — mondta tárgyilagosan. 
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Tehetetlenül néztem vissza rá: kezelőorvosától tudtam, hogy legfennebb hónapjai van-
nak hátra. 

Egy hét múlva elküldte néhány napló jegyzetét; talán nem érdektelen idéznem belőlük: 
„Állok a hajó orrában. Alattam tíz méterre hasítja az Arab-tenger vizét az óceánjáró. Re-

pülőhalak pattannak ki a vízből, megcsillannak a napfényben, aztán újra eltűnnek. Több 
mint egy hónapja elindultam. Ha itt most lefordulnék a korlátról, örökre eltűnnék, nyomtala-
nul. A hajón sem vennék észre, hogy hiányzom, esetleg csak Bombayban a gazdátlan hátizsák 
miatt. A rossz tüdőmmel hamar végem lenne. Egy perc, de lehet, még annyi sem. Vonz a víz. 
Ijedten lépek hátrább, aztán próbálok másra gondolni. Az úton menni kell. Nem okozhatunk 
csalódást egymásnak." 

„Engem az emberek többre tartanak, mint amennyit érek. Szeretném ezt megmondani. 
De kinek?!" 

„Tetteimet már nem én irányítom. Sőt úgy érzem, már indulásom óta én csak eszköz vol-
tam, aminek nem szabad elromlani, mert éppen nincs más kéznél, és akkor valami összeom-
lik. Azt nem lehet!" 

„Az út végtelen. Fogjuk meg egymás kezét." 
1979. október 22-én halt meg. Temetéséről végrendeletében intézkedett, a kopjafát jó 

előre megrendelte, a gyászjelentéshez a borítékokat saját kezűleg címezte meg. 
A temetésről hazatérve képeslapot kaptam tőle. Pár órával halála előtt arról értesít, hiába 

igyekezett megrögzött belógósként a Mennyeknek Országába bejutni: Szent Péter bá fülénél 
fogva kiráncigálta a tolongásból, és visszadobta földi munkahelyére, hogy naplóját befejezze. 

Jakabos Ödön: Indiai útinapló 

KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR NYOMÁBAN 

„A gondolatnál távolibb utak a leggyönyörűbbek a földön" — szép költői megfogalma-
zása a létezés sejtelmes értelmének. Annak, aki ezt szavakba foglalta, bizonyára eszébe jutott 
a legmesszibb utazás: a halál is, hiszen mielőtt hosszabb útra kelnénk, illő némileg számot vet-
ni életünkkel, sőt, olykor valóságosan is végrendelkeznünk. Holott majdnem biztosak va-
gyunk abban, hogy velünk nem történhet meg az, ami esetleg mégis bekövetkezhet, de 
hosszabb távon így is, úgy is elkerülhetetlen. Mi túléljük a gondolatnál távolibb utakat; túlél-
jük életünket, s ezáltal halálunkat is. 

Nem tudom, Jakabos Ödön, mielőtt a Kárpát-könyök fogvatartó szorításából kiszaba-
dulva, zsebében öt dollárral és maréknyi körösi földdel nekivágott Csorna Sándor útjának, 
készített-e testamentumot. Nem maga a Naplóban megörökített út volt-e a végrendelkezés? 
Visszatérése az őskereső, s új tudományágat teremtő példaképének üzenetével, nem hátraha-
gyott öröksége-e? A néma üzenet pedig nem más, mint Jakabos Ödön testi-szellemi valójának 
újbóli megjelenése szülőföldjén: a mindennél többetmondóbb „ezt is képes voltam túlélni: 
élek". 

Mert Jakabos Ödön nem hozhatott olyan erőt adó közösségi híreket, mint Iulianus barát 
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