
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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a töredék-magyarságot felkutató első történelmi útjáról. A XX. századi indiai—magyar ván-
dor biztatásul csak önmagát mutatta föl. Vállalkozása ebben a vonatkozásban profetikus — a 
megvalósulás emberi hitele, bizonysága által. Indiáról sok mindent megtudunk tőle, ami úti-
könyvekben is olvasható, de az emberi esendőségről csak kevesen tudnak annyit sugallni az ol-
vasónak, mint ő. 

Naplója az emberi kiszolgáltatottság dokumentuma, ahogy az ember élete se más, mint 
kiszolgáltatottság —: kitéve a jónak, a rossznak, az esetenkénti segítőkészségnek, áldozat-
készségnek, de egyre inkább — a mindent ellepő fehér közönynek. E tekintetben a Napló — és 
ez mennyire jellemző Jakabosra — feltérképezése a jóságnak és az éhségnek — mindannak, 
amit sejtjeivel, idegeivel átélt, bensejével megélt. 

Naplójának közepén, útjának derekán, életpályájának fénytelen, magányos apogeumán 
a következő „útieseményről" számol be: 

„A város szélén egy rúpiáért kenyeret vettem. Nemsokára felértem a hegygerincre, el-
hagytam az utolsó házakat, és szinte abban a pillanatban megláttam alig száz méterre előttem 
az út szélén a már fényképről jól ismert temetőt. Rögtön felismertem Körösi Csorna síremlé-
két, az út melletti első teraszon. Tizenöt lépcsőfok vezet fel az út jobb oldaláról odáig, az első 
terasz körülbelül két méterre van az út fölött. Meglehet sokan furcsának találják a viselkedé-
sem, gyenge embernek tartanak, de be kell vallanom, percekig csak álltam és éreztem, amint 
könnyeim végigfolynak az arcomon." 

Naplójának utolsó oldalán, amelyen olvasójától halála után elbúcsúzik, némileg hasonló 
jelenet szemtanúivá avat bennünket. Dardzsilingi árvaságában, úgy érezhettük nem volt ma-
gányos, egy egész közösség lépdelt nyomában. Csomakőrösi „diadalmenete" azonban, mint-
ha utolsó magányos útjának lett volna kezdete: 

„Délután két óra. Megérkezetem Csomakőrösre. Két fiatalember lép elém a sánc széléről. 
— Isten hozta! — nyújtják a kezüket. Tehát megérkeztem, az utolsó lépéseket már két kísé-
rőm között teszem meg. 

Az utcában, az út szélén emberek, fényképezőgépek. Amilyen könnyen és határozottan 
döndült a léptem a Himalája oldalában, éppen olyan nehézzé, bizonytalanná vált itt. 

A templom mögül, az útkanyarban előtűnt Körösi Csorna Sándor szobra. Körülötte sok 
virág, a téren, a közeli utcákban sok ember. Nem győzök kezet fogni a falu legidősebbjeivel, 
diákokkal, tanárokkal, másokkal — de ki tud mindenre emlékezni? Virágcsokor kerül a ke-
zembe. Úgy érzem, álmodom. Meggörbült, idős bácsikák mellettem, és a nézésüktől szinte el-
sírom magam. A virágcsokrot Körösi Csorna Sándornak ajándékozom, ott, helyben, úgy ér-
zem, ő jobban megérdemli." 

Jakabos Ödön nekivágott Indiának, hogy virágcsokrot tehessen Körösi Csorna Sándor 
sírjára, s hazatért, hogy virágcsokrot helyezzen emlékművére. Hány esztedőbe ágyazott aka-
raterő, munka, tanulás, elhatározás, kitartó, konok szervezés-levelezés, tüdőroncsoló nekive-
selkedés rándul össze e két azonos mozdulat végtelent is megborzongató idegrezzeneteire. És 
mintha a Dardzsilingben és Csomakőrösön elhelyezett virágcsokrok a szétszakadozott, 
„ponyvaként lebegő" történelmi terek és idők rögzítő nehezékeiül is szolgálnának... De Jaka-
bos Ödön több tízezer kilométeres útja során elsősorban önmagát akarta megtalálni. (Ilyen 
felfedező utat pedig iszonyúan kevés ember vállal.) Ehhez Körösi Csorna Sándor, az út célja is 
csak eszköz volt, utolsó éllenőrzési pont, sajátos szembenézés... Ezt gazdagította, de nem tet-
te kizárólagossá, hogy egyéni vállalkozása közösségi tartalommal is telítődött, amelynek fon-
tosságát a történelmi helyzet nagyította fel. Jakabos Ödön — ezért pillanthatott — még a XX. 
század nyolcadik évtizedében is Körösi Csorna Sándor szemével a Himalájára. 

Jakabos élete összesűrült útjának hét és fél hónapja során. Mintha hét és fél „sűrű" esz-
tendőt élt volna át emberi kapcsolatainak, élményeinek gazdagságát, sokrétűségét tekintve. 
Sőt, mintha ezt a hét és fél évet nem is egy ember élte volna meg. Csak csodálkozni tudunk el-
képesztő energiáján, akaraterején, rendíthetetlenségén. Hogy fizikailag is mire késztethet a lé-
lek, arra a szikkimi sikertelen vállalkozása során megjárt kálváriája — (nem is tudjuk, ponto-
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san, mit írjunk, mert Jakabos jó életösztönétől vezéreltetve Indiában — helyzetétől függően 
— több vallás hívének vallotta magát) — a legbeszédesebb bizonyíték: 

„Délután egy óra. Most már negyedóránként meg kell állnom, erősen szárad a torkom. 
Az autóút 3—400 m-rel fennebb kanyarog a hegyoldalban. Tovább. Most látom igazán hasz-
nát az otthoni edzéseknek a Fogarasi-havasokban. A husángot elhajítottam. Esetleg megha-
rap valamelyik kutya. Az időnként előtűnő, elszigetelt kunyhóknak ugyanis ez a velejárója. 
Mostanig a husánggal riasztgattam őket, ezután esetleg inkább rugdalózom, minthogy azt is 
cipeljem. Délután két óra. Szédülök a forróságtól, ismét árnyékba menekülök egy szikla alá. 
(...) Fél három, vízesés, vízimalom, patak. Iszom és pótolom a vízkészletem. A papírsisak nél-
kül már biztosan hűguta ért volna. Negyedórás erőgyűjtés, aztán tovább. Valósággal fázom a 
forróságtól. Újból hegyomlás, kettő egymás után. Folytatom az utam. A töltőtollam fémku-
pakja égeti a kezem, úgy átmelegedett a hátizsák zsebében. Két-három másodpercenként csep-
pen a verejték borostás államról. Vajon hány kilométert jöhettem és hány van még hátra?" — 
olvashatjuk április 29-i beszámolójában. 

Válaszként hat és fél év adatott neki: Jakabos Ödön 1979. október 22-én meghalt.... 
Papírra vetve Indiai útinaplójÁt hagyta ránk, és mellette a példát, hogyan lehet műalko-

tássá formálni egy életet. Minden műnek van rejtélyes, megmagyarázhatatlan rétege is. Ami 
Jakabos Ödön életéből megmagyarázható, az benne van az Útinaplóban, ami csak sejthető, 
az minden embernek része, tulajdona. (Kriterion.) 

KOVÁCS ISTVÁN 

Az ótvaros Tar 

(Baskír népmese) 

GYŰJTÖTTE, FORDÍTOTTA ÉS JEGYZETEKKEL ELLÁTTA: 
TORMA JÓZSEF 

„Az ótvaros Tar" című mesét 1979. november 5-én este vettem magnóra a Dél-
Urál egyik legelrejtettebb zugában, a Börjen járásbeli Ebdelmembetben, másik nevén 
Kipszak aviliban. Ez, a csupa „székelykapus" boronaházból álló, a „lélegzetelállító 
magasságig törő vörösfenyők" tövében megbúvó, mintegy 100 „udvaros", legalább 800 
lelkes falvacska az Üzen folyó völgyében fekszik. A falu egykor a téliszállás, a kislak 
volt, de ma már egész évben itt laknak: már nem költözik az egész falu a legelő állatok-
kal. A legelőváltás rendszere mégis él ma is: nemcsak a mikrotoponimia és az öregek 
emlékezete őrzi az egykori tavaszi szállás, nyáreleji szállás, nyári szállás, őszi szállás 
nevét és helyét, hanem a kolhozbeli közös jószággal is még mindig az ősi sorrendben 
járják a legelőket. 

Kipszak avili télen sítalpon vagy szánon, nyáron gyalog vagy lóháton érhető el. 
Ám az első, másfél méteres hó már október elején leesik, a hőmérséklet mínusz 40 °C 
alá süllyed, és pár hét múlva éjszakánként üvölteni kezdenek a farkasok. 

A falu lakossága a kipszak törzshöz tartozó karagaj kipszak altörzs különböző 
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