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Előszó
Régóta vágytam arra, hogy élményeimet, tapasztalataimat egyszer összegezzem egy kis könyvben barátaimnak, ismerőseimnek, kollégáimnak és diákjaimnak,
akik sokszor annyi kérdést tettek fel nekem, hogy a
redelkezésre álló rövid idő alatt annyira nem tudtam
válaszolni.
Mozambikban születtem, Kubában jártam általános és középiskolába, Magyarországon végeztem el az
egyetemet, így kérdést kérdés követ s ezek megválaszolására nem mindig jut elegendő idő. Néha előfordul, hogy akinek egyszer már elmeséltem mindent,
attól ismét megkapom ugyanazokat a kérdéseket, mert
például elfelejtette.
Emellett szeretném megosztani a jövővel kapcsolatos terveimet a barátaimmal.
2004-ben létrehoztam egy alapítványt, a Mozambiki Oktatásért és Egészségügyért Alapítványt. Ezzel a
szervezettel segíteni szeretnék otthoni fiatal honfitársaimnak, akik nagyon nehéz körülmények között élnek.
Ezek a fiatalok vagy éheznek vagy nem tudnak tanulni,
mert nincs pénzük tandíjra, akik szeretnének tanulni,
nem tudják folytatni a tanulmányaikat vagy nem tudnak szakmát tanulni ahhoz, hogy elhelyezkedjenek.
Ebben a könyvben az olvasó többet tudhat meg erről a tervről is.
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Afrikáról általában
Az afrikai kultúrák összetételéről
Afrika nagyon nagy földrész, amely eltérő kultúráknak
ad otthont. Afrikával kapcsolatban nem lehet általánosságokban beszélni. Egy adott országban is különböző
népek élnek, s mindegyik saját kultúrával, hagyomán�nyal, nyelvvel, szokásokkal rendelkezik. Az afrikai határok kialakulásáról nem az őslakosok, hanem az európai
gyarmatosítók döntöttek.
A jelenlegi országok a történelem során rájuk erőltetett múltat örökölték. Afrikát az európai országoktól
eltérően hatalmas kiterjedésű országok jellemzik. Mozambik területe Magyarország területének nyolc és félszerese.
A nemzetek kialakulását nehezítik a heterogén kultúrák, így az egységesedési folyamat elhúzódik a jövőben is. Az itt élő népek a múltjuk révén megtanulták,
hogy bármilyen megosztottság veszélyeket hordoz, hiszen gyengíti erőiket. Amikor a gyarmatosítók hadakozni kezdtek, az őslakosok ellen azt a fegyvert használták,
ami történelembe az „divide et impera” (oszd meg és
uralkodj) néven vonult be. Mára az afrikaiak felismerték az egyesítés fontosságát, szükségszerűségét, azonban lakhelyüktől függetlenül van egy tényező, amely
leginkább megakadályozza az egység kialakulását: a
pénz, és a birtoklásából származó hatalom. Még a civilizált európaiak sem mentesek ettől a problémától.
A történészek kétféle Afrikát említenek: a Szahara
alatti Afrikát, amit Fekete Afrikaként ismerünk, valamint
az északi részt, amit Fehér Afrikának szokás nevezni.
Az utóbbit az arab kultúra jellemzi. Mivel én a Szahara
alatti Fekete Afrika területéről származom, ezért ezt fogom könyvem középpontjába helyezni.
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A korábban említett gyarmatosítási folyamat olyan
nyomokat hagyott maga után, amelyek eltérítették a
kontinenst a maga fejlődési útjáról. Senki sem tudja,
hol tartana a fejlődés, ha az afrikai kultúra nem érintkezett volna az európai kultúrával.
Mialatt Kubában tartózkodtam, olvastam egy cikket
a Granma (Kuba nemzeti napilapja) újságban, amelynek címe „Hosszú élet vagy civilizáció” volt. A cikk egy,
az Egyenlítő környékén élő népcsoportról szólt. Az itt
élő nép átlagéletkora elérte a 120 évet. Idővel európaiak érkeztek, zajjal és civilizációval, akik a fák kiirtásába
és a környezet átformálásába kezdtek, így ez az egészséges és hosszú életű őslakosság korai elhalálozásához
vezetett. A civilizáció által okozott környezetváltozás,
a zaj, az étkezési szokások (gyorséttermek, pizzériák),
a felgyorsult élettempó és az új életvitel a halálba kergette őket.
Afrika egykor saját kultúrával rendelkezett, amit zenéje, tánca, művészete, vallása és szokásai fejeztek ki.
Az 1500-as években az India felé indult felfedező
utakat gyarmatosítás követte. Afrika nyugati és keleti
partján telephelyeket hoztak létre, az emberkereskedelem központjait, ahol adták-vették a rabszolga sorba kényszerített őslakosokat. Ez Afrika történelmének
egyik legszomorúbb korszaka. Így kerültek afrikaiak az
amerikai kontinensre. A történelmi tények visszafordíthatatlanságát el kell fogadnunk, ez életünk részét képezi. Az a fejlődési irányvonal, amit az afrikai kultúra
követett, megszakadt és eltűnt örökre.
Az afrikai mentalitás is teljesen megváltozott. Az elzárt településeknek két választásuk volt: vagy elfogadják az európai életvitelt, vagy teljesen elszigetelődnek
és megkapják a primitív minősítést.
Hallottam, egy afrikai törzsről, akik nem ismerték
a cigarettát és a szeszes italt. A civilizáltak kinevették
őket és megtanították nekik mindkettő használatát.
10

Gyarmati múlt és civilizációs folyamat
A felfedezés szót az afrikai történészek egy része nem
fogadja el, mivel az ún. felfedezettek intelligenciával és
személyiséggel rendelkeztek. Tény, hogy a felfedezők
technikai felszereltsége jobb volt.
A gyarmatosítási múltnak két markáns irányzata
volt: az egyiket azon országok csoportja alkotta, akik
előre látták, hogy idővel el kell hagyniuk az országot.
A másik csoport azokból az országokból állt, akik letelepedve úgy próbáltak meg terjeszkedni, hogy az
együttélés érdekében ráerőltették életmódjukat az őslakosokra.
Ahol az első irányzat uralkodott, ott a gyarmatosítás
folyamata az anyaország fejlesztése céljából a nyersanyagok kizsákmányolására összpontosult. A másodiknál a gyarmatosítók mindenből hasznot akartak, mint
például Portugália. Portugália rá akarta erőltetni nemzeti identitását a gyarmatosítottakra, azt remélve, hogy
a gyarmatok területéig kiterjeszti a saját határait. Amikor végleg ki kellett vonulnia ezekből az országokból,
nagyon nehezen tudta ezt a helyzetet elfogadni. Azonban a történelmi események visszafordíthatatlanoknak
bizonyultak.

A gyarmatosítástól örökölt infrastruktúra
A gyarmatosítási folyamatok negatívumokkal és pozitívumokkal jártak együtt. Negatív maga a koncepció,
hogy erőt alkalmazva elfoglalják és uralkodjanak más
népek fölött, kizsákmányolva az emberek munkaerejét és a terület ásványkincseit. Pozitív az infrastruktúra
kiépítése, az őslakosság iskoláztatása – bár csak elemi
szinten – és az egységes nyelv. Tény, hogy az infrastruktúrát a gyarmatosítók azért építették ki, hogy az a saját
kényelmüket szolgálja.
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Afrikai nyelvek
Az afrikai országokban sok különböző nyelv van, Mozambikban például hatvanféle nyelv létezik. Jelenleg a
portugál az egységes és hivatalos nyelv. Más kérdés,
hogy nem mindenki tud rendesen portugálul. Azonban
ennek használatával a nyelvek kiválasztásának problémája kiküszöbölhető. A gyarmatosítóktól örökölt nyelv
az oktatási rendszer, a hivatali apparátus és a diplomáciai kapcsolatok eszköze. Ez ügyben bármilyen változtatás nagy ráfordítást igényelne, amire Afrika, a sok
egyéb gond mellett, nincs felkészülve.

Mozambik (Mussa Al Bique)
Mozambik földrajzi elhelyezkedése
A Mozambik név a monda szerint onnan ered, amikor
a portugálok e földre értek, s találkoztak egy arab férfival, akitől megkérdezték e hely nevét, és mivel a férfi
erre nem tudott választ adni, megkérdezték tőle a saját
nevét. Az arab férfi neve Mussa Al Bique volt, s így lett
e terület neve Mozambik.
Mozambik Afrika keleti partján helyezkedik el,
nyugatról Zimbabwével, északról Tanzániával, délről a
Dél-Afrikai Köztársasággal, észak-nyugaton Malawival
és Zambiával, dél-nyugaton Suazi földekkel, keleten
pedig az Indiai-óceánnal határos.
Az ország tíz tartományból áll, ezek a következők:
Cabo Delgado, Gaza, Inhambane, Manica, Maputo,
Nampula, Niassa, Sofala, Tete, Zambézia. Területe több,
mint 800 000 km². A tengerpartnál síkság és szavanna,
beljebb hegyvidék található. Mozambik legmagasabb
hegycsúcsa, a Binga 2436 m, a Chimanimani-hegységben található Zimbabwei határánál.
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Mozambik földje termékeny, Inhambanéban és
Quelimane tartományban kókusz ültetvények, Manicában citrusfélék teremnek, fontos a kesudió-termesztés
(Mozambik ebben világelső volt), és a cukornád-, a kukorica- és a rizsföldek is nagyon jelentősek. Az erdők
száma kevés, trópusi erdők csak a védett területeken
maradtak fenn. A Niassa-tó (Malawi-tó) 200 km-es része Mozambikhoz tartozik. A területet sok folyó szeli
át, pl. a Zambézi, a Limpopo. Mozambik 2800 km-es
tengerparttal rendelkezik.

Éghajlat
Mozambik éghajlata trópusi-szubtrópusi. A hőmérséklet a téli hónapokban, – májustól októberig – a tengerparton 20-25 °C-nál nem magasabb, nyáron – novembertől áprilisig – az esős évszakban általában 25
°C felett van, s a belső területeken elérheti a 40 °C-ot
is. A páratartalom nagyon magas, különösen az északi
parton és a belső területeken.
Az eső mennyisége nagyon változó, 800-2000 mm
között ingadozik. A déli rész szárazabb és melegebb,
a viharok gyakoriak. Tájékoztatásul az alábbiakban néhány adatot közlök Maputora és Beirara vonatkozóan:

Január

Július

Maputo

Beira

Maputo

Beira

Hőmérséklet

21-30 °C

24-32 °C

13-25 °C

16-25 °C

Csapadék

130 mm

270 mm

15 mm

30 mm

73%

75%

73%

79%

Páratartalom
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Növényzet és állatvilág
Mozambikban a szavanna a meghatározó, sűrű a növényzet, a fák magasabbak, mint Zimbabwében és
Dél-Afrikában. Kevés területet borít erdő. Néhány helyen esőerdő található, pl. Gorongosa hegyen, Sofala
tartományban, Chimanimani és Inyanga magaslatain,
Zimbabwe határán, a Morrumbala hegyeken, Nanulliban, Chipperoneban és Zambézia nyugati részén.
Alacsony erdős területek találhatók néhány tengerparti részen, pl. Cabo Delgadonál és a Beirához közeli
Dondo körül.
A gazdag állatvilágot megtizedelte a polgárháború, az elefántállomány 60.000-ről 15.000-re csökkent.
Annak ellenére, hogy az ország területének 11%-át
védetté nyilvánították, nincsenek olyan rezervátumok,
amelyek a turistáknak látványosságul szolgálnának.
Mozambiknak 4 kiemelkedő nemzeti parkja van: a
Gorongosa, Beirától északra; Zinave, a Save folyó déli
partján; Banhine, a gázai tartomány középső részén; a
Bazaruto, Vilanculo és az Inhassoro közelében. Ezek
közül csak a Bazarutot látogatják turisták.
Mozambiknak öt természetvédelmi területe van: a
Rovuma, Tanzánia határánál; Gile, Nampula déli részén;
Marromeu, a Zambézi deltájánál; Pomene, az Inhambane és Vilanculo közötti parton; valamint a maputoi
elefántrezervátum, amely a közeljövőben válik látogathatóvá.
A marromeui terület Afrika eredetiségét adja viszsza. A zambézi deltájánál élő elefántállomány az 1988as 1500-ról 1990-es 300-ra csökkent, a bölényállomány
az 1970-es 55.000-ről 1990-es 4.000-re. Ez a csökkenő
tendencia sajnos a többi nagytestű növényevőknél és a
vízilovaknál is megfigyelhető.

14

Fekete orrszarvúak, oroszlánok, leopárdok is vannak ezen a területen.
Afrika déli részének korábban legszebb rezervátuma, a Gorongosai Nemzeti Park állatállománya is lecsökkent a polgárháború viharai miatt.
Mozambik változatos madárállományát szerencsére a polgárháború megkímélte, életterüket inkább az
erózió veszélyezteti. Dél-Afrikából, a kedvező körülmények miatt, sok madár átrepül Mozambik területére. A
Zambézi menti földeken 850 madárfajt figyeltek meg,
ebből harmincat csak Mozambikban.

Társadalom és családi élet
A lakosság száma kb. 19 millió fő¹. Mozambik legnagyobb városaiban az élet ugyanolyan, mint a nyugati
országok városaiban, azonban a lakosság többsége
– több, mint 60% – falvakban, mezőgazdaságból él.
Mivel a polgárháború ideje alatt az ipari és üzleti infrastruktúrát megsemmisítették, ezért nagy a munkanélküliség. A városiaknak van munkájuk, a falusiaknak az
élelmiszerellátás a legfontosabb teendője. A földekkel
és az azt megmunkáló eszközökkel rendelkezők rizst,
kukoricát, édesburgonyát és zöldséget termelnek¹. A
tengerparton kifogott halakat kókuszdiós vagy chilis
szósszal ízesítik. Különleges alkalmakkor csirkét vágnak.
Mozambikban a száraz területek kivételével a legtöbb helyen narancs, papaya, mangó, ananász, mandarin, banán is terem. Hagyományosan a nők látják
el a családot, művelik a földeket, míg a férfiak házat
építenek, halásznak és védik a termést a vadállatoktól.
A terményt a kerékpárral rendelkező férfiak szállítják a
távoli piacokra.
1 forrás: CIA-The World Factbook-Mozambique
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Az emberek többsége nem rendelkezik rendszeres
jövedelemmel. Az aratás időszakában van kereseti lehetőség, de utána létfenntartási gondokkal küszködnek. Egyes családok növénytermesztésből, halászatból,
fakitermelésből (faszén előállításból és faalapanyag eladásból) élnek.
A polgárháború felborította a gazdasági egyensúlyt,
káosz keletkezett, a nők szerepe a családok irányításában megnőtt, mivel a férfiak vagy elestek a háborúban
vagy a távoli munkalehetőségek miatt elhagyták otthonukat. A nők a családon belül olykor az idősebb gyermek bevonásával oldják meg a család ellátását.
Egy felmérésben olvastam egy családról, akik Nampulában (Mozambik egyik északi tartománya) élnek.
Az apa rendőr, aki a munkája miatt hónapokra távol
van az otthonától. Az anya hétfőtől szombatig, kora
reggeltől késő estig ugyancsak 15 mérföldes távolságra
jár dolgozni, így a 15 éves nagylány látja el két testvérét,
főz, mos, takarít, iskolába viszi húgait, és végül maga is
tanulni indul. A fiatal lány azt állítja, hogy a nehéz munka ellenére szereti, ha nincs otthon az édesanyja, mert
akkor a testvérei azt teszik, amit ő mond nekik.
A legtöbb mozambiki hét fő etnikai csoportból
származik. Tsonga, Mozambik déli részén; Gitonga,
Inhanbane környékén; Shopi a Quissico és a Limpopo folyó északi részén, Macua és Makonde északon,
Sena és Ndau, a Zambézi-völgyből. A századok során
keveredtek a különböző kultúrák és több hagyományt
és szokást átvettek egymástól. Arab népcsoport már
évszázadokkal a portugálok megérkezése előtt is élt
és kereskedett a tengerpart mentén. Amikor a gyarmatosító portugálok megérkeztek, gyorsan letelepedtek
és beházasodtak, ezáltal jött létre a gazdag kulturális
egyveleg.
Mozambikban különösen a városkép tükrözi a fajok
és a gondolkodásmód sokszínűségét. A legfeltűnőbb a
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portugál befolyás, főleg az építészetben, az ételekben,
a zenében, a kávézókban, az éjszakai bárokban, a klubokban.
1975 előtt a többnejűség elfogadott volt. Néhány helyen a nőket értéktárgyakért, lobolóért (hagyományos
ital, szövetek, marha) vették meg szüleiktől, így a nőknek a férjükkel szemben alárendelt viszonyuk lett. 1975
után, a függetlenség megszerzése révén és Mozambik
köztársasággá válása után megvitatták, a loboló hagyományát, és eltörölték. Az OMM-nek – Organização da
Mulher Moçambicana – a Mozambiki Nők Szervezetének szívügye volt e probléma megoldása.
A nők nagyon fontos szerepet játszottak a portugálok elleni függetlenségi háborúban. A legtöbb mozambiki etnikai csoportban a női ág volt a meghatározó, az
örökség is ehhez kötődött.
A XX. század elején férfiak százezrei mentek dolgozni Dél-Afrikába, főleg bányákba, ezáltal a család
irányítását a nők vették át. Ehhez még hozzájárult a
nők számára kedvező Frelimo – Frente de Libertação
de Moçambique – Mozambiki Felszabadító Front politikája, és a hagyományok is erősítették a nők befolyását,
függetlenségét. Mozambik az egyik olyan ország, ahol
a nők nyilvánosan dohányozhatnak. Ez azért érdekes,
mert például Zambiában és Malawiban ez szokatlan. A
mozambiki parlament képviselőinek 13% - a nő, míg ez
a szám az Egyesült Királyságban is csak 8%.
Az elmondottak ellenére azonban vannak olyan
vidéki területek, ahol kevésbé támogatják a nők érvényesülését. Itt a lányokat már 14-15 éves korukban férjhez adják. Az özvegyek alacsonyabb státuszt kapnak
és elhunyt férjeik rokonai gyakran zaklatják, sokszor az
otthonuk elhagyására is kényszerítik őket. Természetesen a modern mozambiki törvény ezt nem ismeri el, sőt,
tiltja is.
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Vallás és hagyomány
Mozambikban nincs hivatalos vallás. A hívők 30%-a keresztény, 20%-a muzulmán és 50%-a az ősi afrikai vallást
gyakorolja. A Frelimo kormánya törvénytelennek ítélte
a boszorkány doktorok (curandeiros) hagyományát és
a babonákat. Tiltották a többnejűséget, a hagyományos
gyógyászatot, valamint a beavatási szertartásokat. Sok
közösség továbbra is folytatja ezeket a szokásokat, főleg miután 1990-ben – az új alkotmány bevezetésével
– visszavonták az ezekre irányuló tilalmakat.
A távoli északi területeken a fiataloknak fájdalmas
szertartásokon és különböző rituálékon kell átmenniük. Egy ilyen rituálé például az, hogy a pubertáskorba
érő macuai lányoknak rituális időszak és a menstruáció
alatt tilos megsózniuk az ételeket. Az idősebb nők az
erdőbe viszik a fiatal lányokat, ahol a felnőtt élet dolgaira, a házastársi kapcsolatra és a szülők iránti tiszteletre
tanítják őket. A felvilágosító hétvégén rituálisan megfürdetik és olajjal kenegetik a testüket, majd mielőtt a
törzsfőnök előtt megjelennének, fátyollal fedik őket.
Ezzel felnőtté avatják a lányokat majd a törzsfőnöktől
ajándékokat kapnak.
Hasonlóképpen a kamasz fiúkat is felvilágosítják az
erdőben. Tanulnak a házépítésről az erdő tisztításáról
és a feleség ruházatáról való gondoskodásról. Megtanulják a Mapiko táncot is, amit puha yalafából készített maszkokban táncolnak. A Mapiko tánc pantomim
elemekkel díszített, pörgő, mozgalmas tánc, ami az ország északi részén jellemző. Ezt vidám, hangos, dobos,
cimbalmos zenével adják elő.
Manapság az idősebb nemzedék, mint bárhol a
világon, visszasírja a régi időket, amikor a Mapikónak
még volt misztikuma.
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Cabo Delgadoban a fiatal lányok, nők fehérre festett arccal és karokkal láthatók, de ez csak kozmetika.
Ezt a fehér anyagot, amit magukra kennek, a nciro fából nyerik és ezzel védik bőrüket a naptól és a széltől
való kiszáradástól. Ezzel az anyaggal simára varázsolják
bőrüket, olyan lesz az, mint a csecsemők bőre.

Gazdaság
Mozambik nagy gazdasági fellendülés előtt áll. Jó termőfölddel, jelentős ásványkincsekkel, nagy vízi energiával
és faállománnyal, valamint gazdaságilag jelentős kikötőkkel rendelkezik. A tenger bővelkedik halakban, és turistacsalogató helyeket találunk a tengerpart mentén és a szigeteken. Ezt a gazdasági lehetőséget sem a portugálok,
sem a mozambikiak nem tudták kihasználni.
A mezőgazdaság a húzóágazat, ami a GDP 45%- át
adja. A legfontosabb exportcikkek: a kesudió, a cukornád, a gyapot, a kender (sisal), a kókuszdió és a citrusfélék.
A másik bevételi forrás az ipar. Főleg az élelmiszeripar, textilipar, étolajsajtolás, szappangyártás és az egyéb
fogyasztási cikkek hoznak sokat a konyhára. A portugálok idejében Mozambik Afrika negyedik ipari nagyhatalma volt. Tíz évvel a függetlenség után az ipari ágazat
leépülésnek indult. Ennek egyik oka a portugálok távozása, akik féltek a Frelimotól és a politikai bizonytalanságtól, ami a függetlenség előtti időszakot jellemezte.
A cégeiket maguk után hagyták, de gépeiket tönkretették. Azzal, hogy a portugálok elhagyták az országot, a
mozambikiak elvesztették a képzett szakembereket és
a tőkét is. Amikor a Frelimo átvette a hatalmat, csak a
mezőgazdaságot fejlesztette, gépesített állami szövetkezeteket hozott létre. A másik jelentős ok a bombázások
sorozata, ami gazdasági objektumokat érintett, mert
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Mozambik segítséget nyújtott a zimbabwei menekülteknek. Az ország iparát még jobban tönkretette a Frelimo és Renamo (Resistencia National de Moçambique
– Mozambiki Nemzeti Ellenállás) közötti polgárháború,
az ipar 1980-ban szinte tejesen megsemmisülni látszott.
Azóta a gazdaságpolitika változása ellenére sem
sikerült helyrehozni az ipar alapjait. A magánkezdeményezés a képzett szakemberek hiányában jelentősen lelassult. Az ország északi részén a kézművesipar
megmaradt, a bútorkészítés virágzik, csak sajnos nem
tudják azokat exportálni, mert az egyes bútordarabok
nagyon nehezek, emiatt szállításuk költséges. A macondei fafaragás világhírű.
1984-ben Mozambik csatlakozott a Világbankhoz
és a Nemzetközi Valutaalaphoz. Ez a csatlakozás az
átlagos mozambiki ember számára súlyos következményekkel járt. A kormány sok kölcsönt vett fel a polgárháború idején, s csak töredékét fordította az infrastruktúra fejlesztésére. Ennek következtében a gazdaság
teljesen függővé vált a külföldi hitelezőktől. Bár számos
utat, gyárat, szállodát, intézményt építettek segélyekből, még mindig érezhető a külföldi adósság terhe,
amelynek visszafizetésére napi 460.000 USD kellene.
Jelenleg a lakosság 80% - a mezőgazdaságból és
halászatból él. Mostanában a gazdaság fellendülőben
van. Mozambik jó vasúti hálózata a tengerpartot és a
szomszédos országokat köti össze. A nagyvárosokban,
mint Maputo, Beira és Nanpula sikeresen privatizálják
az ipart. Az utak újjáépítése folyamatosan zajlik. Manapság megszokott dolog áruszállító kamionokat látni
a legforgalmasabb autópályán, az EN1-en. A Cahora
Bassa vízierőmű Dél-Afrikának is termel elektromos
áramot. A turizmus szintén javuló tendenciát mutat,
országszerte sok nemzeti park és szálloda felújítása
történik.
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Oktatás
A függetlenség előtt a mozambiki oktatási rendszer
két részből állt: az egyházi és az állami iskolarendszerből. Az állami iskolákban a gyarmatosítók illetve az ún.
asszimiláltak gyermekei jártak. Az utóbbiak olyan mozambiki állampolgárok voltak, akik státuszuknál fogva
közel álltak a portugál gyarmatosítókhoz. Az állami iskolarendszer az anyaországi iskolarendszer mintájára
működött.
Az egyházi iskolarendszert a katolikus missziós szolgálat hozta létre. Ez az iskolarendszer együttműködött
az állami iskolarendszerrel. Mivel a gyarmatosítók előírták, hogy a bennszülöttek nem tanulhatnak sokat, a taníttatásukat az egyházra bízták. Az egyház előírta, hogy
az alapműveltség mellett minden embernek meg kell
tanulnia a katekizmust. Később természetesen fel kellett
venni a katolikus vallást.
Az egyik különbség a két iskolarendszer között az
volt, hogy az egyházi iskolarendszerben volt testi fenyítés. Ha a tanulók néhány percet késtek vagy a tanóra
közben nem tudtak valamit, nagyon kikaptak. A fenyítő
eszköz gyakran bambusznád volt. Ez a szigor arra szolgált, hogy vasfegyelem alatt tartsa a gyerekeket, de inkább azt eredményezte, hogy elijesztette őket a tanulástól és kimaradtak az iskolából. Kevés gyerek tudott végig
kitartani abban az iskolarendszerben.
A legmagasabb végzettség, amit ebben a rendszerben el lehetett érni, az elemi negyedik osztály volt.
Azok a tanulók, akiket onnan tovább küldtek az állami
iskolákba, hogy magasabb végzettséget szerezzenek,
szerzetesnek tanultak. Néhányat ezek közül külföldi
ösztöndíjjal Portugáliába küldtek. Sokan, akik ily módon kerültek külföldre, a végén nem a teológiát választották, hanem politikusok lettek, és az országuk felszabadításáért tevékenykedtek.
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A függetlenség után egységesült az iskolarendszer.
A kezdeti nehézségek miatt nem volt elég iskola a sok
gyerek számára, főleg a falvakban. Sok esetben az oktatás a szabadban, a fák alatt történt, ahol padokként
farönköket használtak. A gyarmatosítás idejében a tanulás igen nagy privilégium volt. Az oktatási rendszer
hátrányosan hatott a nőkre, akiknél előírták, hogy maradjanak otthon és gyereket neveljenek. A függetlenség megszerzésekor a lakosság 80%-a írástudatlan volt.
Évekkel később Frelimo alfabétizációs programot indított, melynek eredményeképpen 75%-ra csökkent az
írástudatlanság. Sajnos a polgárháború félbeszakította
a programot. A tanulatlanok körében a szájhagyomány
útján való tudásátadás a jellemző. A gyermeknevelés
eszköze a gyakorlat és a mese. A felnőttek példamutatásukkal nevelnek a szeretetre. Régebben a falvakban
olyan hagyomány uralkodott, hogy a teliholdas napokon a felnőttek plédet vagy szalmaszőnyeget terítettek
le az udvarban, odahívták gyermekeiket és állatokról
szóló tanmesékkel tanították őket. Ahogy a megélhetési gondok súlyosbodtak a családokban, egyre kevesebb idő maradt e hagyomány ápolására.

Hivatalnoki apparátus
A mozambiki hivatalnoki apparátus szervezete az ország függetlenségével nem változott meg, bár ezt, a
portugálok a saját uralmuk megerősítésére alkalmazták. A forradalom, – ami véget vetett a portugálok
uralmának – óta például az anyakönyvezés ugyanúgy
történik, mint annak idején.
Az állami hivatalnoki apparátus (minisztériumok,
tartományi kirendeltségek) működése sem változott. A
függetlenséget követő időszakban az ország szocialista
irányultsága miatt kissé torzult a hivatalok működése.
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Képesítés nélküli embereket alkalmaztak, s mivel ezek
az emberek nem értettek a feladataikhoz, káosz keletkezett a hivatalokban, főleg a bürokrácia miatt.
Később, a polgárháború befejeződésével (19791994), részben az új alkotmány elfogadásával (1990),
az új demokratikus politikai és társadalmi rend sok változást hozott a hivatalokban is. A politikai pártok az állampolgárok szavazatáért való versengésben cselekedni kezdtek a bürokrácia és a korrupció ellen.

Egészségügy
Az egészségügyi ellátás gondokkal küszködik. A kórházak felszereltsége és a gyógyszerellátás hiányos. A
kórházak általában a nagyobb városokban találhatók.
A mentőszolgálat nem hatékony. A falvakban az orvosi
ellátás szinte lehetetlen, ezt a helyzetet néhány elsősegélynyújtó állomás enyhíti csak. Vidéken sok helyen
természetgyógyászok tevékenykednek. A leggyakoribb
betegség a malária; az AIDS és egyéb nemi betegségek; az álomkór és a tetanusz.
Statisztikai adatok2:
Születési arány: 35 születés /1000 fő
Halálozási ráta: 21 halál/1000 fő
Gyerekhalálozás: 129 halál/1000 fő
Átlag életkor: 40 év
Férfiak átlagéletkora: 39 év
Nők átlagéletkora: 40 év
Egy nőre jutó szülések száma: átlag 5 gyerek

2 forrás: CIA-The World Factbook-Mozambique, 2006
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Közlekedés
A tömegközlekedésnek két formája van, a buszok és a
minibuszok, illetve a teherautók, amiket személyszállításra is használnak. A főutakon a buszjáratok gyakoriak
és megbízhatóak, a távolsági buszok naponta legalább
egyszer járnak. A legjelentősebb busztársaságok Mozambik déli részén a Transportes Oliverias és a Virginia, valamint északon a Transnorte. A buszok többsége
kora reggel 5-6 óra között indul. Sok helyre naponta
csak egy busz jár. A menetjegyek olcsók, de nem anynyira, mint a szomszédos országokban. Egy 2 vagy 3
órás utazás 5 USA dollárba kerül, de egyes távoli utak
díja 10 dollár is lehet.
Sok városban nincs buszállomás, ezeken a helyeken
a buszok út melletti pihenőhelyekről indulnak, amelyek
néhány mérföldre vannak a városközponttól.
Az országutaktól távol nincs tömegközlekedés,
helyette engedély nélkül működő fuvarozó járművek
szállítják az utasokat. Ezek a járművek kényelmetlenek,
lassúak és megbízhatatlanok, útközben gyakran meghibásodhatnak. Hosszabb utakra általában nagyobb
teherautók indulnak, melyek fából készült padokkal
vannak ellátva. A stoppolás nagyon biztonságos, de
egyes esetekben fizetséget várnak érte.
A XIX. században a portugálok az angolok segítségével építették ki a vasútvonalakat, amelyek az ország
déli és északi, valamint nyugati és keleti területeit kötötték össze. Ebből kevés vonal maradt meg. A vasúthálózat Maputo és Beira körzetében a legfejlettebb.
Manapság luxusvonatok is közlekednek, pl. a Trans-Lubolo Express, ami Maputo és Johannesburg között jár,
a Nampula-Cuamba járat Malawi-ig közlekedik, és van
vonat Beira-Mutare (Zimbabwe) között is, ami rendetlen és piszkos. Ezenkívül találhatók még XIX. századi
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vasútállomások, amelyeknél régi, rozsdás szerelvények
járnak a kisebb városokban, pl. Xai-Xaiban és Inhambaneban.
A tengerparton élő emberek régi arab stílusú kishajókkal közlekednek. A tengeren való hajózás az utazás
rövidebb útját jelentené, de ez még fejletlen. Rendszeres
kompközlekedés van, Maputotól Catembeig, az Inhacasziget és Vilanculos között, illetve Inhassarostól a Bazaruto-szigetekig, továbbá Maxixe és Inhambane között. Nehéz közlekedési eszközt találni az Ibo és Pemba között,
vagy Mocimboa da Praiatól Tanzániáig. Nagy türelem kell
ezekhez a hosszú és kimerítő utakhoz. Pembától Iboig
csaknem 18 órás az út, ezt olyan hajókkal lehet megtenni, amiknek sem teteje, sem mellékhelyisége nincs.
A mozambiki úthálózat kiépítését világbanki és európai
pénzekből finanszírozzák (például az EN1 autópálya).

Ételek
Mozambik híres a garnélarákról, ami bármelyik étteremben megtalálható. A mozambiki szocializmust „támogató” oroszok hatalmas mennyiségű garnélarákot
fogtak ki, így az állomány lecsökkent. Mozambikban
nagyobb ételválasztékot találunk, mint a környező országokban. A portugálok hatása érezhető az ételek
ízvilágában, például borok alkalmazása főzésnél is. A
tenger rengeteg alapanyagot szolgáltat: halakat, kagylót, rákféléket, polipot.
A tengertől távolabb csirkét, marhát, bárányt, kecskehúst fogyasztanak, de halak és rákok is szerepelnek
az étlapon. Főleg az aktuális szezon zöldségeivel tálalják fel ezeket az ételeket, egyéb friss zöldség beszerzése nehézkes. Sokan csak a tápanyagban szegény
maniókagyökeret fogyasztják nyersen és főzve. A Cvitamin szükségletet a bőséges gyümölcskínálatból
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pótolják, mandarinból, narancsból, banánból, almából, mangóból, papayából, ananászból és egyéb trópusi gyümölcsökből; ezek fillérekért beszerezhetők a
helyi piacokon. Ha már a banánról beszélünk, el kell
mondjam, hogy négyféle banán létezik Mozambikban:
a vad banán, ami gondozás nélkül bárhol megterem, a
takarmány banán, ami eléggé vastag és nem görbül, a
majom banán, ami itt Magyarországon is kapható és az
almabanán, aminek a formája olyan, mint a banáné, de
az íze az almához hasonlít. Az utóbbi a legfinomabb.
A magyar citrom ízű banánnal viszont nem találkoztam
Mozambikban!

Modern élet
A mozambiki modern élet ugyanolyan, mint bárhol a
világon. A mindennapi életben a társadalmi törekvések hasonlóak az európaiakéhoz, ázsiaiakéhoz vagy az
amerikaiakéhoz. Itt is ugyanúgy rohannak az emberek
a pénz után azzal a különbséggel, hogy itt a dolgok
lassabb ütemben haladnak. Kevesebb a munka és a tanulási lehetőség, az utóbbin belül a szakképzés. Mivel
a kettő összefügg, a fejlődés üteme lelassult.
Az ország gazdasági berendezkedése alapvetően
mezőgazdasági jellegű. Erről már szó esett az előzőekben. A polgárháború vége előtt végzett portugál
felmérés alapján, ha a mezőgazdaság kibontakozna,
Mozambik teljes mértékben el tudná látni egész Afrikát szemesterményekkel.
Ma a valóság igen messze van ettől. A háború után
fejlődésnek indult az ország, habár ennek hatása a
legtöbb ember számára még nem érezhető. 1999-es
statisztikák szerint Mozambik a világ legszegényebb
országa volt. A nagyvárosokban látványosan javult a
helyzet, de a falvakban továbbra is nehéz az élet.
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Kubai élményeim
Hogyan kerültem Kubába?
Kuba a harmadik világhoz tartozó, de szocializmust építeni akaró országokkal egyezményt kötött, aminek keretében a kubaiak
szakemberek képzését vállalták.
Kubában négy általános iskolát hoztak létre, mindegyiknek
600 fős volt a befogadóképessége, itt mozambiki diákoknak is
biztosították az oktatást.
Én is azon szerencsés diákok
közé tartoztam, akik jó tanulmányi eredményük és magatartásuk miatt részt vehettek ebben a képzésben.
Az a csoport, amelyikbe választottak, 1979 márciusában érkezett meg Kubába. Mivel portugálul beszéltünk, nem volt egyéves előkészítőnk, hiszen nagy
hasonlóság van a portugál és a spanyol nyelv között.
A Pinosi-sziget (Fenyők Szigete), ahol a fent említett
iskolákat létesítették, csekély lakossággal rendelkezett.
A sok diák miatt az Ifjúság-sziget nevet kapta. A mi jelenlétünk kompenzálta a munkaerőhiányt és megerősítette a sziget gazdaságát. A szocialista elvet, miszerint
az elméleti tudást gyakorlat kövesse, a mi életünkre is
kivetítették. Így a tanulás mellett dolgoznunk is kellett.
Habár nem volt könnyű az élet Kubában, nem
szeretnék bánkódva visszaemlékezni életemnek erre
az időszakára, mert ekkor váltam férfivá. Inkább szeretnék köszönetet mondani a kubaiaknak a következő
sorokkal:
Kuba, a karibi kis nemzetek egyike vagy, de te vagy
a világ legnagyobb nemzete mindazon afrikai fiatalok
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szívében, akiket képeztél a földeden. Nem volt neked
sok adnivalód nekünk, ahogyan a „Soy buena gente”
(Jó ember vagyok) a Van Van együttes számából lehetett érteni, de az a kevés, amit tőled kaptunk, azokban
az években több volt, mint elegendő egész életünkre.
Sok afrikai szívben felhúztuk a zászlódat és örök emlékművet építettünk, amellyel megtiszteljük nagylelkűségedet.
Kubaiak! A társaim nevében milliószor köszönetet
mondok nektek az összes ESBEC-ért (Escuela Secundaria Básica Educacional del Campo – Általános Alapoktatási Vidéki Iskola), amelybe befogadtatok bennünket,
és felkészítettetek az életre. A világon nem ismerek
egyetlen olyan nemzetet sem, aki oly sokat tett az afrikaiakért, mint a tiétek.

Kubai tapasztalataim
Kuba nagyon szép ország. Csodálatos tengerpartokkal
rendelkezik, leghíresebb a Varadero, amelynek tiszta a
vize és fehér a homokja. Ebben a tengerben tanultam
meg úszni.
A kubai társadalom, kultúra és étkezési szokások
nagyon hasonlítanak a mozambiki szokásokhoz. A trópusi klíma is ismerős volt. Az oktatásban és az egészségügyben nagyon magas színvonalat értek el a kubaiak, ezért a tudományos ismeret az egyik legnagyobb
tőkéjük, ennek exportálása mindig foglalkoztatta őket.
Ott tartózkodásom alatt úgy tapasztaltam, hogy életüket a spártai életmód jellemezte.
1979. március 22-én, egy szép trópusi délutánon,
landoltunk a José Martí repülőtéren egy DC-10-es repülőgéppel, ami Maputóból Havannáig szállított minket. Mintegy tizennyolc órás utazás után, egyetlen
átszállással Dakarban (Szenegal), megérkeztünk Kubá28

ba, ahol egy sor Girón – kubai gyártmányú – busz várt,
hogy elvigyen minket a kikötőbe. „¡Arriba, arriba muchachos!” (Gyerünk, gyerünk fiúk!) ezek voltak az első
spanyolnyelvű szavak, amelyek a fülünkbe jutottak. A
nagyon kifejező kubai mimikával kombinálva arra következtettünk, hogy sietnünk kellett valahova. Ez a hely
– ahova sietnünk kellett – a kikötő volt, ahol egy nagy
hajó várt minket, hogy azzal folytassuk utazásunkat.
A repülőút a kisebb rosszullétek és a fáradtság ellenére nagyon jó volt. Sokan közülünk akkor ültek először repülőgépen. Már egy éve, hogy vágyakoztunk
erre az utazásra.
Igaz, még gyerekek voltunk és szerettünk volna
otthon maradni együtt a családunkkal, de nagy megtiszteltetésnek vettük ezt a lehetőséget. A politikai döntés, – hogy minket Kubába küldjenek, a mozambikban
elkezdett forradalom folytatásához, később a szocializmus építéséhez –, nem vett tudomást, szüleinkhez
vagy egymáshoz fűződő érzelmi kötődéseinkről.
„Volt egy nemzedék, akik felszabadították az országot, és most egy másikra van szükség, akik építik a szocializmust” – magyarázták az utunk okát Kubába. „Kubának nincs pénze ahhoz, hogy anyagilag támogasson
minket, de vannak tudományos és politikai ismeretei,
valamint tapasztalatai, amiket meg tud osztani velünk.”
– folytatták a magyarázatot.
A repülőtérről a kikötőig busszal tettük meg az utat,
ami nem tartott sokáig, s ott már várt ránk a hajó. A hajóút hat órán keresztül tartott, de mi úgy éreztük mintha
több napig utaztunk volna. A lassúságot, amivel haladt
a hajó, csak a csiga mozgásához tudnám hasonlítani.
Napnyugtára megérkeztünk a Fenyők Szigetére.
A sziget kikötőjében várt minket egy másik sor Girón busz, s ezek utunk végállomására szállítottak bennünket. Hamarosan megérkeztünk egy iskolahálózat29

hoz, ahol az iskolákat ESBEC-nek (Escuela Secundaria
Básica Educacional del Campo, azaz Vidéki Alapoktató
Iskola) nevezték. A csoportomat az ESBEC 28 de eneró-ba irányították, ezen a napon született José Martí, a
kubai nemzeti hős és költő.
Elegáns egyenruhába öltözött, velünk egykorú mozambiki fiatalokból álló zenekar köszöntött minket.
Érkezésünk után az első benyomásom az volt, hogy
az ESBEC-ben nagyon fontos a fegyelem. Az útra felkészítő, mozambiki táborbeli életvitelünk, hasonló volt
ahhoz, amit itt találtunk.
Az ESBEC egy kétrészes épületből állt, amit két párhuzamos folyosó kötött össze. Az egyik oldalán hálószobák és néhány iroda, míg a másik oldalon a tantermek és több iroda volt, beleértve a kubai és a mozambiki politikai igazgatóságok irodáit is.
A tanulmányi végzettség alapján osztották be az
ESBEC iskolákat. Az ESBEC 28 (január 28.) de eneróban és a 25 de Setembró-ban (mozambiki forradalom
napja) ötödik és hatodik osztályos tanulók voltak. Az
ESBEC 36-ban és a 34-ben (Samora Machel-ban, az
első mozambiki elnök) hetedikes, nyolcadikos és kilencedikes tanulók kaptak helyet.
A szigeten számos más harmadik világbeli országból származó külföldi tanuló élt, például etiópok, kongóiak, namíbiaiak, angolaiak, nicaraguaiak. A külföldieken kívül kubai diákok is laktak itt. Ünnepnapokon
találkoztunk többi diáktársunkkal Nueva Gerona városban, a sziget székhelyén, és a Bibiagua tengerparton.
Visszatekintve, elmondhatom, nagyon nagy segítséget
kaptunk a kubaiaktól. Mindegyik ESBEC befogadott
600 diákot. A tantestület kubai és mozambiki tanárokból állt. A kubai tanárok a spanyol nyelven kívül természettudományokra, testnevelésre és hadi ismeretekre
oktattak minket. A mozambiki tanárok egyetemes tör-
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ténelmet, portugál nyelvet, földrajzot és politikai nevelést tanítottak.
Az élet Kubában – a szocialista elv alapján, miszerint a tanulást munkával kell öszszeegyeztetni–, nem
volt könnyű, így az ESBEC-ben, a tanulás mellett dolgoznunk kellett. Mindennap három órát dolgoztunk
grapefruit-ültetvényeken. A „chapea” (fűvágás) olyan
munka volt, amit nagyon komolyan kellett venni. Voltak ellenőrök, akik szigorúan ellenőrizték az elvégzett
munkát és a norma teljesítését. Az ő feladatuk az volt,
hogy a munkánk minőségét elfogadják vagy elutasítsák. A norma huzamos nem teljesítése a tanulmányi
ösztöndíj elvesztését vonhatta maga után.
A diákcsoportot két részre osztották: az egyik csoport délelőtt tanult és délután dolgozott, a másik az
ellenkezőjét tette. Nagyon hálás vagyok ennek az oktatási rendszernek, mert ennek köszönhetően a mai
napig nem nézem le a fizikai munkát, bátran ajánlom a
mai fiataloknak is. Manapság sok felnőtt hajlamos arra,
hogy lenézze azokat az embereket, akik fizikai munkát
végeznek. Én lelkileg szegényeknek tekintem az ilyen
embereket. Vannak olyan jellemtulajdonságok, amelyek kifejezetten a fizikai munkával fejlődnek ki, például, a türelem, a kitartás, valamint az egyszerűség.
Az ESBEC-ben folytatott élet nem csak kitárta előttem a világot, de felelősségtudatra is megtanított. A kubai és a mozambiki nevelés az önfeláldozó lelkületre
nevelésben találkozott.
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Magyarországi élményeim
Hogyan jutottam Magyarországra?
Az általános iskola 5. osztályos tanulójaként a jó tanulmányi eredményeim és magatartásom jutalmául ösztöndíjat
nyertem Kubába, ahol magasabb szintű képzésben részesülhettem, mint Mozambikban. A kubai tanulmányaim
után hazautaztam Mozambikba, ahol rövid ideig egy általános iskola igazgatójaként dolgoztam. Az általános iskolát a volt NDK szakemberei építették, akik Mozambikban
dolgoztak. Egy év után ismét ösztöndíjat kaptam, ami Magyarországra szólt. Akkor nem sokat tudtam az országról.
Találkoztam egyik honfitársammal, aki vörös diplomával
végzett a volt Szovjetunióban. Elmondta, hogy amikor a
diplomamunkáját készítette, itt járt Magyarországon, és
megállapította, hogy a magyar oktatási rendszer nagyon
magas színvonalú, de hozzátette: a nyelv nagyon nehéz.
Amennyiben sikerül megtanulni a nyelvet, a többi magától jön – ezt vallotta. Az ösztöndíjat a volt szocialista országok és a harmadik világhoz tartozó országok közötti
együttműködési egyezményen belül kaptam. Mivel jó tanulmányi eredményekkel végeztem Kubában, amikor pályáztam, két hónapos elbírálási idő után értesítést kaptam
Magyarországról, hogy jöhetek tanulni. Így kerültem ide.
2007 szeptemberében lesz 20 éve, hogy Magyarországon élek. 1987. szeptember 13-án négy honfitársammal együtt érkeztem. Szeptember 12-én este 8 óra
körül indultunk Mozambikból, Párizsban átszálltunk
és másnap délután 5 óra körül landoltunk a Ferihegyi
Repülőtéren, ahol senki nem várt minket. Beszálltunk
egy taxiba és a Nándorfehérvári útra mentünk, ahol a
Nemzetközi Előkészítő Intézet (NEI) egyik épülete található. A recepción a portás hölgy fogadott bennünket,
aki azonnal sietett a taxishoz, kifizetni a számlánkat.
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Az érkezésünk híre eljutott honfitársunk, José Luis
– ő is a NEI hallgatója volt – fülébe, aki hozzánk sietett
és segített minden ügyintézésben. Csodálkoztunk, hogy
milyen folyékonyan beszélt magyarul. Rögtön felmerült
bennem egy kérdés, hogy én is megtanulom-e valaha
ezt a nyelvet, ami teljesen eltér az általam ismert európai
nyelvektől. José ösztönösen megérezve ijedtségemet,
rögtön megnyugtatott: „Csak idő kérdése, barátaim.”
Észrevettem, hogy ez a rémület a többiek tekintetében
is észrevehető volt. „Én is így kezdtem”- bátorított bennünket José. Egymásra néztünk, és nevettünk. Néhány
perc múlva jött a recepciós hölgy, és hozta a szobakulcsokat. Mivel fáradtak voltunk a hosszú út után, siettünk
a szobánkba. Letettük a csomagokat és mosakodás után
lefeküdtünk, de elalvás előtt még egy kérdés furdalta az
oldalamat: Mi az, ami a szobánkban a falnál található?
– mint kiderült, a radiátor volt. Az egyik szobatársam
felvilágosított, hogy a téli hónapokban való fűtésre használják. Azonnal eszembe jutott, hogy még Mozambikban egy NDK-ból jött mozambiki elmesélte, hogy ilyeneket használnak ott is, de én tréfának vettem. El sem
tudtam képzelni, hogy lehet egy házat fűteni, de ez a mi
szobánkban valóság volt. Nálunk nincs ilyen szokás, mi
légkondicionáló készülékekben bővelkedünk.
A következő napon megismertük honfitársunkat,
Joaquimot, valamint Emanuelt és Betot, akik zöldfoki-szigetekiek voltak és szintén portugálul beszéltek.
Együtt bementünk a kollégium ebédlőjébe, ahol elfogyasztottuk az első magyar reggelinket. Reggelire
tejet, vajas kenyeret, mézet, sajtot kínáltak, ez utóbbit
műanyag tubusban illetve háromszöges kiszerelésben.
Ettől megrémültem, mert a matricán egy medve képét
láttam és ebből arra következtettem, hogy ez valamilyen medvéből készült eledel. Miután megtudtam, hogy
semmi közük sincs egymáshoz, megkönnyebbültem.
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Reggeli után körbesétáltunk, kirakatokat nézegettünk
és összehasonlítottuk az árakat. Az egyik áruház sarkán
almát láttam. „Alma!” – kiáltottam. Azon a helyen sok
különböző fajtájú alma volt, amelyeket korábban nem
is ismertem. „Almaparadicsomba jöttem!” – mondtam
magamban. Nálunk otthon sok narancs, mandarin, banán és hasonlók voltak, de az alma csak a tehetősek asztalára került, mivel drága és ritka gyümölcsnek számított.
Az első három hónapban, gyümölcsöket tekintve nem
ettem mást, csak almát. Nem emlékszem, hogy mit ebédeltünk először, csak arra, hogy sokkolt a nagy zsírtartalma. Vacsorára kaptunk néhány papírzacskót, amiben
hideg élelem volt. Elmondták, hogy mindig ilyen vacsora
lesz. A többiek megmutatták nekünk a teakonyhát, ahol
kedvünk szerint bármit elkészíthetünk.
Majd elérkezett az iskola első napja. Nyolc órakor
bementünk az osztálytermünkbe, ahol megismertük az
osztályunk többi tagját és az osztályfőnökünket, Ottó
Mártát. Osztályunk 12 főből állt, négy mozambiki, két
nicaraguai diák, valamint egy-egy tanuló Ciprusról,
Szudánból, Nigériából, Zöldfoki-szigetekről, Portugáliából és Ecuadorból.
A kommunikáció az osztályfőnökkel nagyon nehezen indult.
A magyar nyelv tanulásához a külföldiek részére
NEI által kiadott könyveket használtunk. Miután megkaptuk az első ösztöndíjunkat, szótárakat vásároltunk.
Ferrão Manuel úr, az akkori budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karának hallgatója, aki egyben a
mozambikiak vezetője volt, megajándékozott bennünket a saját készítésű szótáraival és jegyzeteivel. Be kellett vallanom, hogy a magyar nyelv igen nehéz. A portugál nyelv sem könnyű, de legalább hasonlít a latinból
származó nyelvekhez és bizonyos fokig az angolhoz is,
de a magyar teljesen más.
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Én, aki portugálul, spanyolul, angolul tudtam, feltételeztem, hogy ez a közép-európai nyelv hasonlít
az előzőekhez. A valóság azonban csalódást okozott.
Már a tanulás kezdetekor elvesztettem a lelkesedésemet. Az első két hónapban napi 6 órában tanultunk
magyart, és az órák végén már szédültem.
Utána bevezették a további tantárgyakat, amiket
szintén magyarul kellett tanulnunk. Annyi házi feladatot
kaptunk, hogy néha hajnali négyig oldottuk azokat. A
következő napon 8 órakor kezdődött elölről minden.
Az órák nagyon feszült légkörben zajlottak, úgy
tűnt, hogy a tanárnő tanítási módszerével provokálni
akart minket. Bár nemes szándékok vezérelték, minden eszközzel a magyar nyelv minél gyorsabb megtanulását szorgalmazta. Ez a módszer és a légkör honvágyat váltott ki belőlünk. Például az asztalt ütögetve a
következőket kiáltozta: „Miért jöttetek ide? Miért nem
maradtatok otthon dolgozni? Nincs pénzünk!” – ezeket hallva mindannyian kétségbeestünk, és megbántuk, hogy idejöttünk. Más tanulók, akik már kiismerték
a tanárokat, sajnálkozva néztek ránk, osztályfőnökünk
miatt, mert őnála nagy szerepe volt a szimpátiának.
Akit ő ellenszenvesnek talált, azt akár haza is küldhette.
Emlékszem, egyszer Alfredóhoz fordulva megjegyezte:
„Maga még nem vette meg a jegyet a visszautazáshoz
Ecuadorba? Mire vár?”.
Remegve jártam órákra. A félelem miatt állandó
fejfájás gyötört. Orvosi kezelésre is kellett járnom, de
a vizsgálatok eredménye mindig negatív lett. A legtöbbször gyógyszerként nyugtatókat kaptam. Egyik
vizsgálat alkalmával, a nagytétényi kórházban mondtam a doktornőnek, hogy írjon alkalmatlanság miatti
felmentő igazolást, hogy hazamehessek. Sajnálatomra
az eredmények alapján egészségesnek talált és visszaküldött tanulni.
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A tanév során sok volt a hiányzásom. A ragyogóan
alakuló kubai pályám után Magyarországon feleslegesnek éreztem magam. Féltem az ösztöndíjam elvesztésétől, amit nagy kiváltságnak tekintettem, mivel annak
megszerzése nem volt könnyű.
Az idő múlásával a magyar nyelvismeretem virágozni kezdett. Bátorításul szolgált, ha más nemzetiségű
hallgatókkal beszéltem, főleg az ázsiaiakkal, mert ők
kegyetlenül törték a magyart. Néha nehezemre esett
megérteni, amit mondtak, de idővel megszoktam.
A tanév kezdetekor sok sületlenséget mondtunk,
ami miatt a tanárnő a legbutább csoportnak talált bennünket, akivel 25 éves tanári pályája során találkozott.
Ám a tanév végére mi lettünk a legjobbak. Azóta eltelt
19 év, nagyra értékelem a tanárnő törekvését, hiszen
nagyon jól megtanította velünk a magyart.
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezésre juttatni neki, és későbbi tanáraimnak egyaránt, nevezetesen
Házi Attila tanár úrnak és Dr. Görög Sándornénak,
akikről a továbbiakban még említést teszek.
1988-ban elkezdtem a második évemet a NEI-ben,
Budaörsön, ahol közgazdaság felé irányult a képzésem.
Még kubai éveim alatt mechanikai szervező és tervező
képesítést szereztem, ami egy szocialista találmány volt.
A mechanika szó műszaki irányultságot feltételez, de
Ottó Márta tanárnőt kértem, hadd képezzem magam
inkább a közgazdaság terén. A hatályos rendeletek miatt viszont csak a következő tanévben térhettem át. Így
Budaörsön a magyar nyelv mellett mikroökonómiát,
magyar gazdaságtörténetet és gazdasági matematikát
tanultam. Ez a tanév kellemesebb volt. Az új osztályfőnököm, Házi Attila, az első emberséges magyar volt,
akit megismertem. Ő annyira együttérző és barátságos
volt, hogy tiszteltem és felnéztem rá. Órái nagyon jók
voltak, és a tanítási módszereit a saját oktatási gyakorlatomba is beépítettem.
36

A másik személy, aki emlékezetem arany oldalán
maradt meg, Dr. Görög Sándorné, a matematikatanárnőm. A tanár úr az apaszerepet, a tanárnő az anyaszerepet töltötte be az életünkben. Az egyetem elkezdéséhez tőlük kaptam bátorítást. Félve a magyar nyelvtől
és az egyetemi tárgyaktól, én a rövidebb utat akartam
választani. Miskolcra szerettem volna jelentkezni főiskolára, de tanáraim a közös egyeztetés után az egyetem elvégzését tanácsolták. Egy hetet adtak a kérdés
átgondolására. A hét elteltével elmentem hozzájuk és
elmondtam, hogy a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemre szeretnék járni, amit egyöntetűen helyeseltek. Még egyszer szeretném megköszönni tanáraimnak, hogy támogatták továbbtanulásomat.
1989-ben kezdtem tanulmányaimat Pécsett. Nagyon megfogott a város hangulata, ahol 5 küzdelmes
évet töltöttem. Tetszett a mediterrán klíma, azonban a
téli hideg továbbra is a gyengém maradt. Otthon megszoktam a napfényt és a meleget, amit télen nagyon
hiányoltam itt.
Az egyetemi élet nem volt könnyű. Egyrészt a magyar nyelv is nehézséget jelentett, másrészt pedig a
tananyag, amibe a magyarok bicskája is olykor beletört.
Hála Istennek, egyetemi társaimra mindig számíthattam.
Kaptam indigózott előadásanyagokat, én is szorgalmasan látogattam az előadásokat, de nehéz volt jegyzetelni. Néha belefájdult a fejem a koncentrálásba.
Az idő múlásával javultak a kilátásaim. A megértés
lehetőségei égboltként nyíltak meg előttem. A magyar
nyelvtanulásomat megkoronázta a második évben tett
magyar szigorlat. Innentől kezdve csak a gyakorlati
életben és a tanulásban hasznosítottam a nyelvet, vizsgáznom nem kellett belőle többé. „Micsoda megkön�nyebbülés!” – kiáltottam.
Az egyetemi éveim alatt megismertem a magyar valóságot, a kultúrát, a szokásokat, az emberek szociális
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helyzetét és mentalitásukat. Ez alatt az idő alatt jó sok
barátra tettem szert, többekkel ma is tartom a kapcsolatot.
1994-ben végeztem egyetemi tanulmányaimmal
és dolgozni kezdtem Csepregen, Vas megyében, informatika-angol- és marketing tanárként. Öt év múlva
Győrbe költöztem és most is itt élek.

Magyarországi tapasztalataim
Ahogy említettem, 1987-ben érkeztem Magyarországra
ösztöndíjas tanulóként. Két évet töltöttem Budapesten
a NEI-ben. Ezután a Pécsi Tudományegyetemre jártam
5 éven át. Itt volt alkalmam a mindennapokban együtt
élni magyar fiatalokkal, akik kérdésekkel bombáztak.
Ezek közül a leggyakoriabbakat emeltem ki:
A leggyakrabban feltett kérdések és válaszok
1. Milyen ismereteim voltak Magyarországról, egy ilyen
kis európai országról?
– Kubai tartózkodásom alatt szereztem némi ismeretet a Habsburg Birodalomról, amelynek Magyarország a része volt. Aztán volt szocialista országok
kapcsán is szóba került.
2. Miért pont Magyarországot választottam és nem
mást?
– Szimpatikusnak tűnt a liberális szellem, amiről
honfitársam beszélt.
3. Mielőtt idekerültem, a dzsungelben éltem?
– Nem, egy marromeui vidéki kisvárosban éltem,
aztán Beirába költöztem, ahonnan Kubába vitt az
utam. Marromeu a Zambézi folyó mellett fekszik.
4. Hogyan tudunk az állatokkal együtt élni Afrikában?
– Az állatok az erdőben élnek, messze a városoktól
és a falvak környékétől. Én nem éltem falusi közeg38

ben. Akik a falvakban élnek, ismerik a játékszabályokat veszély esetén. A legtöbb állatot én is az állatkertben láttam csak. Tehát a köztudattól eltérően,
nem élünk közel az állatokhoz. Marromeuban például a Zambézi folyó mellett laktunk, és a szüleink
tiltottak minket attól, hogy elmenjünk a folyóhoz a
krokodilok miatt.
5. Ettem-e már kígyó- illetve elefánthúst?
– Soha. Nem tudok olyan emberekről, akik ilyeneket fogyasztanának nálunk.
6. Mivel foglalkoznak a szüleim?
– Az anyukám háztartásbeli, más munkahelye nem
volt. Az apukám bérszámfejtőként dolgozott a Sena
Sugar Estates Ltd.-nél, Marromeuban. Ez egy angol
cég volt, ami cukornád-termeléssel és cukorgyártással foglalkozott. Marromeui gyára Afrika harmadik
legnagyobb gyárának számított.
7. Annyira primitívek vagyunk, mint amennyire a nyugati filmek mutatnak minket?
– Vannak zárt közösségek Afrikán belül, akik törzsi
életet élnek, de Afrika már nem a régi. Az európai
civilizációval való érintkezés után a legtöbb helyen
nagyon megváltozott az életmód.
8. A kenyér és a tojás is olyan fekete, mint én?
– Nem. Hála Istennek, volt szerencsém három kontinensen is járni, és mindenhol hasonló természetű
volt a tojás. Igaz, van olyan kenyerünk, ami mapirából és meixoeirából (barna liszt) készül, de ezek
sem feketék.
9. Miért göndör a hajam?
– A természeténél fogva ilyen.
10. Szoktam-e fésülködni?
– Igen, ehhez a haj méretének megfelelő fésűt
szoktam használni.
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11. Járok-e fodrászhoz?
– Igen, de sokszor afro-frizurához értő honfitársaimra szoktam bízni magam.
12. A kosztól vagy festéktől vagyok ilyen fekete?
– Egyiktől sem. Azért vagyok ilyen, mert Isten ilyennek teremtett.
13. Miért van, hogy a színes bőrűek fogazata olyan fehér
és egészséges?
– Úgy gondolom, hogy az étkezési és szájápolási
szokások miatt. Kevés édességet fogyasztunk és
állandóan mossuk a fogainkat, de természetesen
nekünk is szokott fájni a fogunk.
14. Hogyan élnek az emberek nálunk?
– A falvakban agyag-, illetve szalmafalakból készült
kunyhókban, a városokban téglaépületekben laknak, ahol modern épületek is vannak, a fővárosban
pedig a legmagasabb épület 33 emelet magas.
15. Vannak-e fehér emberek nálunk?
– Igen. Sokuk portugál leszármazott. A bennszülött
lakossághoz képest számuk csekély.
16. Miben rejlik a magyar nyelv nehézsége?
– Elsősorban mondatszerkezete furcsa. A létige
egyes szám harmadik személyben eltűnik. Például
az „Ő diák.” mondatban. Számomra az lenne logikus, hogy „Ő diák van”. Amikor Ottó Márta tanárnőtől megkérdeztem, hol az ige, azt válaszolta: „A
fejedben van!”
A másik probléma a következő magánhangzók
kiejtése: á, é, ö, ü, ű. Nem mindegy, hogy menettérti jegyet kerék Pécsre, vagy kérek. Volt, amikor én
ezt még nem tudtam.
Harmadik problémaként említeném az igekötők
használatát. Ennyi idő után még gyakran problémát
jelentenek. Például a szárad ige igekötős változatai,
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mint felszárad, kiszárad, megszárad, leszárad, beszárad.
Az igeragozás önmagában sosem jelentett
gondot, mivel a többi nyelvben (kivéve az angolt)
bonyolultabb. Ennek ellenére állíthatom, hogy a
magyar nyelv nagyon gazdag. Sok szót és fordulatot tartalmaz. Sokféleképpen lehet egy gondolatot
vagy érzést pontosan kifejezni.
A helyesírással még mindig küzdök, mert azt bizony már az általános iskolában kell elkezdeni, mint
a gyerekeknek.
Amikor helytelenül írtam valamit a táblára és a tanítványaim kijavítottak, mindig azt mondtam nekik,
hogy az a bajom, hogy nem itt jártam óvodába.
Sokáig összekevertem a kalitkát a talicskával, a
halászatot a horgászattal, de most már meg tudom
különböztetni ezeket a szavakat is.
17. Milyen gyakran járok haza?
– 19 év alatt háromszor voltam Mozambikban, először 1998-ban, 11 év után. Ennek oka elsősorban
anyagi vonzatú volt. A tanári fizetésből a megélhetési gondok mellett nem tudom kifizetni a menettérti jegyet, ami most már több, mint 300.000 Ft.
Ha megtehetném, gyakrabban járnék haza.
18. Szándékozom-e végleg hazaköltözni?
– Egyenlőre nem, mert szeretek itt élni. Úgy szeretném megosztani az ismereteimet honfitársaimmal,
hogy közben Európában, ezen belül Magyarországon tartózkodom. Egész Magyarországot tudományos laboratóriumnak tekintem, a magyar embereket nagyon kreatívaknak találom, mellettük nagyon
sokat lehet tanulni. A jó és hasznos dolgokat lehetőségeim és képességeim szerint szeretném otthon
is megvalósítani. Az oktatásban már van egy-két
ötletem. Tetszik a tablókészítés és az osztálytalál41

kozókkal kapcsolatos hagyomány, szeretném ezt
Mozambikban is bevezetni.
19. Mi az igazi anyanyelvem és hogy hangzik?
– Afrikai mivoltomnál fogva az anyanyelvem a sena
nyelv, a bantu nyelvcsalád egyik nyelve. A gyakorlatban viszont a portugál nyelvet tekintem anyanyelvemnek. Ennek oka az, hogy mivel az iskolákban az oktatás, a hivatalokban az ügyintézés portugálul folyt, apám megparancsolta, hogy otthon
is mindig portugálul beszéljek, hogy ne legyenek
gondjaim az iskolában a magyarázatok megértésével. Ennek az lett az eredménye, hogy portugálul
jobban, folyékonyabban beszélek, mint senaul.
A sena nyelv hangzására egy egyetemes érvénnyel
bíró szöveget választottam ki az e nyelven megjelent
Újszövetségből. Idézet János Evangéliuma 3:16.
Mulungu afuna anthu a pantsi pani pikulu pyene
mbaapasa Muana mbodzi ekha. Chinchino anthu
onsene anakhulupira Mwana wa Mulungu, hanataika tayu, mbwenye anakhala na oyo wakukhalirato.
(Juwau: 3:16)
Magyarul ez a szöveg így hangzik: „Mert úgy
szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát
adta, hogy valaki hiszen ő benne, el nem vesszen,
hanem örök élete legyen.”
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Kulturális sokk
Mindenki a saját kultúrájából és szokásaiból építkezik,
majd ezek segítségével ítéli meg a másik kultúrákat is.
Az ebből fakadó különbségek kulturális sokkot hoznak
létre.
Egyik észrevételem a társadalommal kapcsolatban
a gyermekimádás. Magyarországon a gyerekek annyira akaratosak, hogy szinte ők irányítják a családot. Természetesen vannak kivételek. Másik részről a nevelés
hiánya a feltűnő. Furcsálltam, hogy a gyerek azt tehet,
amit akar. Köztudott, hogy az ember tökéletlen, ezért
hajlamos a rosszra. Ez a gyengeség már a gyerekekben
is észrevehető. Azt gondolom, hogy amíg a gyerek
személyisége nem fejlődött ki, a szülő feladata, hogy
őt jóra nevelje és gondolkodásra késztesse. Meglepődtem a kicsi gyermekek meggondolatlan, felnőttekkel
szembeni viselkedésén. A gyerekek sokat beszélnek,
de nem kontrolálják mondanivalójukat. Vajon nem ismerik azt az elvet, miszerint:”Gondolkozz mindenen,
amit mondasz, de ne mondj mindent, amit gondolsz!”
Ezenkívül, azt is megfigyeltem, hogy a magyar
embereknél a titoktartás ismeretlen fogalom. Abból
indulok ki, hogy nálunk, ami személyes, bizonyos értelemben titkosnak minősül és bizalmi alapon avatunk
be mást. A bizalom és e közelség hiányában általános
dolgokról beszélünk, mint az időjárás, ahogy az angoloknál szokás. Magyarországon megfigyeltem, hogy
ami négyszemközt elhangzik, pár órával később vagy
másnap már visszahallható a századik embertől. Biztos
vagyok benne, hogy ha egy magyar Mozambikba kerülne, mást tapasztalna ott. A 19 éves magyarországi
tartózkodásom alatt főleg ezeket tapasztaltam és más
külföldiekkel beszélve is ezekre a közös meglátásokra
jutottam.
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A magyar nyelv
Amikor a magyar nyelvet kezdtem tanulni, először nagyon figyeltem a kiejtésre. Külön figyeltem arra, hogy
a nők illetve a férfiak hogyan ejtik ki a szavakat. A nők
úgy beszéltek, mintha nem vettek volna levegőt beszéd
közben, a férfiak pedig, ahogy állandóan káromkodtak, keménynek tűnt a hangsúlyuk. Igaz, ezt a csepeli
papírgyárban figyeltem meg, ahol alkalmi munkát végeztem a Meló Diákon keresztül az első nyáron, amit
Budapesten töltöttem.
A magyar nyelv gazdagságát abban látom, hogy
tartalomteljesen fejez ki gondolatokat és érzéseket,
sokféleképpen lehet ugyanazt a dolgot megfogalmazni, mondani. A magyar nyelv szókincse hatalmas. Emellett rengeteg a rokon értelmű szó.
Példa a magyar nyelv gazdagságáról: ha valaki azt
mondja „köszönöm”, a válasz rá „szívesen”. A „szívesen” szóban annyi tartalom van, hogy sem a portugálban, sem a spanyolban vagy az angolban nem találok
hasonlót. Ha valaki így válaszol, az számomra azt jelenti, hogy az illető szívből tette azt, amit tett, senki nem
kényszeríttette rá.
Egy másik szó, ami számomra szintén sokat jelent,
a „pótcselekvés”. Ez a szó olyan csodálatos a magyar
nyelvben, hogy nem szorul kiegészítésre. Az angolban
nem találok hasonló szót, ami tartalmával ilyen tömören visszaadná a szó jelentését. Miért fontos ez a szó
nekem? Azért, mert én úgy gondolom, hogy a mai
ember sokszor ahelyett, hogy szembesülne a valódi
problémákkal és azokra igazi megoldásokat keresne, a
pótcselekvésekbe menekül, és húzza az időt. Mindent
hajlandó megtenni, de azt nem, ami a megoldáshoz
vezetne. Például, ha sok gondja van az embernek, nem
a Teremtőjéhez fordul, hanem a jósokhoz vagy a földi
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filozófiákba menekül; ha gondolkodnia kell, nem csendesedik le, hanem inkább szórakozni vagy sportolni
indul.
Szerintem a pótcselekvés sok gondot okoz a modern gondolkodású embereknek. Emiatt a problémákra nem találnak megoldást, azok elhúzódnak akár egy
életen át is, mert az emberek nem azt teszik, ami ésszerű lenne.
Visszatérve a fő témához, sok szólást és közmondást találtam a magyarban, amely a fantáziámat piszkálta. Például: „A közös lónak túrós a háta.” Elkezdtem
azon gondolkodni, hogy mi köze a túrónak a lóhoz.
Bárkivel beszélgettem, főleg az idősebb emberekkel,
mindig megkérdeztem, mit jelent ez. Megmagyarázták
és megértettem, hogy mire mondják, de még mindig
szerettem volna tudni, hogy miért hangzik így ez a
mondás. Aztán valaki elmagyarázta, hogy a „túros hát”
azt jelenti, hogy sebes, mert senki nem ápolja ezt a lovat, csak használja. Ez az illető mondott még valamit a
túróról, de arra sajnos már nem emlékszem.
Egy alkalommal egyik kedves ismerősöm beszélgetés során mondta: „A majdnem a semmi sógora”. Ezt
azért mondta, mert valamiről beszélgettünk és én nem
fogalmaztam pontosan, s a „majdnem” szót használtam abban a szövegkörnyezetben. Nagyon megtetszett
nekem ez a kifejezés, annyira, hogy miután ez elhangzott, teljesen elveszítettem a beszélgetés fonalát.
A magyar humorról már nem is szólok! Sok kétértelmű szó és kifejezés van. Néha hallok olyan kifejezést,
amin több hétig is elgondolkozom. Nemrég jártam
Győr belvárosában, s beszélgettem egy középkorú
hölggyel, aki a következőket mondta:”… például Amerikában, ahol a kerítés is kolbászból van….”. A többi
mondatát már nem tudtam követni, mert a gondolkodásom megakadt ennél a kifejezésnél.
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Hiába élek már 19 éve Magyarországon, úgy érzem,
hogy egy egész élet is kevés ahhoz, hogy egy nem itt
született ember tökéletesen megtanulja a magyar nyelvet. Mindig előkerül egy szó, egy kifejezés, amit még
nem hallottam.
Egyszer Mezőtúron egyik egyetemi évfolyamtársam, Erik családját látogattam meg. A rokonságban
volt egy kisgyermek. Kint ültem az asztalnál, s a rokon
megkért:” António, légy szíves hozd ide a cumit!”. Én
körülnéztem, de nem értettem, mit kér. Ő megismételte a kérést, mire azt mondtam, hogy nem tudom, hol
van. „Ott van az asztalon, előtted!” – szólt ismét. „Itt?”
– kérdeztem vissza. „Igen.”– válaszolt, s miután látta,
hogy semmi nem történik, kijött a házból, elvette az
asztalról a cumit, ami valóban ott volt előttem, majd
megkérdezte: „Te egyetemre jársz és nem tudod mi
az a cumi?” „Nem.”– válaszoltam és visszakérdeztem:
„Az egyetemen hol kellett volna találkoznom a cumival?”. Erre nem válaszolt.
Annak ellenére, hogy nehéz, és én csak töröm a
magyar nyelvet, én nagyon megszerettem. Most már
ott tartok, hogy folyékonyabban beszélek magyarul,
mint senaul, az igazi anyanyelvemen.

Életutam és hitbeli tapasztalataim
Gyerekkoromban nyelvész szerettem volna lenni, de
az életutam más irányba terelt. Amikor a portugál nyelvet tanultam, a tanáraim mindig megdicsértek, hogy
nagyon jól tudom a portugál nyelvtant. A jegyeim nagyon jók voltak, és mindig segítettem a barátaimnak a
nyelvtanban.
Egyszer volt egy fehér bőrű portugál tanárnőm, aki
egyik napon feleltette az egyik barátomat, aki nagyon
gyenge volt nyelvtanból. A feleltetés alatt állandóan súg46

tam a válaszokat. A tanárnő meghallotta a válaszaimat
és megkérdezte: ”Ki az, aki ilyen jól tudja a nyelvtant?”
Hirtelen nagy csend lett az osztályban. Félni kezdtem,
felálltam és azt mondtam: ”Én vagyok”.
Meglepetésemre a tanárnő nem haragudott meg
rám, hanem mosolygott és állandóan engem kérdezgetett és megdicsérte a válaszaimat. Amikor dolgozatot
írtunk, az enyém mindig a legjobbak között volt. Innen
kaptam kedvet, hogy a nyelvekkel foglalkozzak.
Magyarországra érkezve szembesültem azzal a tén�nyel, hogy a saját utamat kell járnom, külső befolyás
nélkül, mivel nagykövetségünk nincs az országban.
A magyar társadalom a tanulás mellett számos szórakozási formát is biztosított. Ha a rendelkezésemre
álló idővel nem jól gazdálkodtam volna, akkor a túlzott
szórakozás a tanulás rovására mehetett volna. Visszaemlékeztem rá, hogy szüleimmel, akik katolikusok,
minden vasárnap misére mentünk, ami kubai tartózkodásom óta megszűnt.
A két éves budapesti tartózkodásom alatt csak
egyszer voltam templomban. Pécsen egyik hallgatótársam, elvitt a Szent Ágoston téren lévő templomba,
ahol megismerkedtem a plébános úrral és a hívő fiatalokkal. Ők közös imádkozásra, éneklésre gyűltek össze.
Egy ideig én is jártam ezekre az alkalmakra, de később
kimaradtam.
Az Universitas kollégiumban szobatársam volt egy
jogi hallgató, aki egy keresztény karizmatikus gyülekezet tagja volt. Ő beszélt nekem először a Bibliáról és
arról, hogy a történelmi egyház mennyire nem tartja
be a második parancsolatot. Beszélgetésünk elgondolkodtatott. Abban az időben alig ismertem a Bibliát, egy
ghánai fiútól kaptam az első Bibliámat 1989-ben.
A szobatársam mindig hívott a közössége összejöveteleire.
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Pécsről Csepregre költöztem, ahol tanárként dolgoztam. Kezdetben albérletben éltem a Veleg családnál. A főbérlőasszony húga, Póor Erzsébet, aki adventista, egy alkalommal meghívót hozott Dr. Reisinger
János, irodalomtörténész, bibliai ismeretterjesztő előadására a szombathelyi Művelődési Központba. Erzsébetre néztem és mondtam neki, hogy csak külső szemlélőként kívánok részt venni az előadáson. Ő biztosított
arról, hogy tiszteletben tartja kérésemet. Eljártam az
előadásokra és érdeklődni kezdtem az adventisták élete iránt. Elkötelezettség nélkül látogattam imahelyüket.
Egy másik alkalommal Erzsébetnél Bükön találkoztam Dr. Reisinger Jánossal, akivel különböző bibliai
témákról beszélgettünk, különösen a próféciákkal kapcsolatban. Majd 1996 nyarán részt vettem a Nemzetközi Bibliai Táborban Bózsván, a Zempléni-hegységben.
Itt sok adventistát ismertem meg, akik az ország különböző részéről érkeztek. 1998 októberében keresztség
által szövetséget kötöttem Istennel és adventista lettem.
Sok tanításuk közül a szombat igazsága ragadott meg.

Együtt a magyarokkal, Mozambikban
Az utazás és úti célunk
2006. július 3-án két magyar társammal Mozambikba
utaztam. Másnap megérkeztünk Beirába, ahol egy hónapot együtt töltöttünk. Beira, Mozambik második legnagyobb városa, kb. 600 000 lakossal.
Jegyünk Budapest Ferihegy repülőtérről Londonba
szólt, és onnan továbbmentünk Johannesburgba, ahol
ismét átszálltunk, majd megérkeztünk Beirába. Az út az
átszállási idővel kb. 24 órát vett igénybe.
48

Nagy izgalomban voltak a magyar társaim, akik életükben először utaztak ilyen messze, hogy megismerjék a Szahara alatti afrikai országot.
2004-ben alapítványt hoztam létre Mozambikban,
melynek a neve Mozambiki Oktatásért és Egészségügyért Alapítvány.
Ezen a nyáron azért utaztunk Mozambikba, hogy
információkat gyűjtsünk és költségvetést készítsünk a
leendő szakmunkásképző intézményünk első számú
épületéhez. Ebben az intézményben szeretnénk az általános alapműveltségtől a szakképzésig képezni a hátrányos helyzetű gyerekeket. A könyv végén mellékelve
megtalálható az épület tervrajza.
Egész intézményrendszerünk megvalósításához a
helyi hatóságoktól egy másfél hektáros építési telket
kaptunk.
Kint tartózkodásunk alatt intéztük a szükséges engedélyek megszerzését, s végül megkaptuk azokat. A
fent említett épület kivitelezéséhez kb. 33 millió forint
szükséges. Mozambikban sajnos az építési anyagok
árai vagy azonosak vagy magasabbak az ittenieknél.
2007 és 2008 között szeretnénk ezt az épületet
megépíteni és elkezdeni az alapoktatást.

Támogatottságunk
Mivel 2005. augusztus óta működik az alapítványunk,
ezért még gyerekcipőben jár. Ennek ellenére 2006-ban
összesen 60.000 forintot kaptunk két támogatónktól,
nevezetesen Vitor Pereira úr (Portugáliából) és dr. Pregun Gabriella (Magyarországról). A mozambiki gyerekek nevében az adományt hálás szívvel köszönjük!
Köszönetet mondunk a többi támogatónknak is,
akik idejükkel, munkájukkal, az útiköltségekhez való
hozzájárulássukkal a terveinket támogatták.
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Rövidtávú célunk
Mozambikban, a tanév februárban kezdődik és novemberben ér véget. A 2008/09-as tanévben egy 12
gyermekből álló osztályt szeretnénk támogatni, akik
tavaly helyhiány miatt nem nyertek felvételt az iskolákba. Mivel még nincs létesítményünk, ahol taníthatnánk
őket, ösztöndíjat szeretnénk biztosítani nekik az említett tanévben. A tandíjuk és a tananyaguk együtt évi
5 ezer forintot tesz ki gyerekenként. Ezeknek a gyerekeknek a szüleik vagy munkanélküliek vagy olyan keveset keresnek, hogy képtelenek a családjaikat eltartani.
A teljes évre szóló összeg azért ilyen csekély, mert a
tanárt az állam foglalkoztatja, de tanítási helyet sajnos
nem tud biztosítani. Jelenleg az oktatásuk olyan helyen
történik, amiért nem kell fizetni. A gyerekek képei a
mellékletben megtalálhatók.
Ha valaki szimpátia alapján szeretné valamelyiküket
támogatni, örömmel elfogadjuk felajánlását.

Segítségigényünk
Az intézményrendszerünkhöz, valamint a gyerekek
támogatásához is elsősorban pénz kell, de a pénzen
kívül bármilyen jó szándékú segítséget elfogadunk.
Tárgyi eszközöknek is örülnénk, mint például felesleges
tanszerek, használt ruhák (főleg gyerekruhák), használt
iroda-berendezések. Annak is nagyon örülnénk, ha valaki jó szándékú, korrekt emberekkel ismertetné meg
az ügyünket, tehát a kapcsolatai útján segítene bennünket.
Elérhetőségünk
Alapítványunk címe: 9028 Győr, Török Ignác u. 66.
Telefon: 06-20-771-5671
(a kuratórium elnökének a száma)
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Bankszámlaszámunk
Halászi Takarékszövetkezet: 58600324-11131858
Alapítványunk teljes neve
Mozambiki Oktatásért és Egészségügyért Alapítvány
Rövid neve: Mozambik Alapítvány
Mielőtt ismertetnénk az általános céljainkat, a következő, leggyakrabban feltett kérdésekre szeretnénk válaszolni:
1.	 Tartozik-e alapítványunk valamelyik egyház szervezetéhez?
Válasz: Nem.
2.	 Miért a bibliai ismeretterjesztésről szól az utolsó
pontunk?
Válasz: Mert az intézményrendszerünkben az erkölcsi alap az egyetemes érvényű tízparancsolat
lesz, úgy, ahogy eredetileg szerepel a Bibliában.
3.	 Hittérítést szeretnénk folytatni?
Válasz: Nem. Ismertetni fogjuk a Bibliát, de mellette maximálisan tiszteletben fogjuk tartani a szabad
választást és a lelkiismereti szabadságot.
4.	 Miért pont a Bibliát veszzük alapkönyvnek?
Válasz: Mert az Alapító és a legtöbb munkatársunk
Istenfélő keresztény. A példaadásban szeretnénk
keresztények lenni, nem szóban.
5.	 Az eltérő vallási meggyőződés eredményez-e eltérő bánásmódot?
Válasz: Nem, de az intézményben való tartózkodás
alatt a belső működési szabályoknak és követelményeknek eleget kell tenni. A rendbontóknak, ha
képtelenek betartani az előírásokat, el kell hagyniuk
az intézményt. Mindenkinek, aki segítségre szorul
egyformán akarunk segíteni, de szeretnénk, hogy a
nevelés, bibliai elvek szerint történjen.
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Az alapítvány fő céljai a következők:
– Iskolák és kollégiumok, egyéb oktatási központok
létrehozása Mozambikban. Az oktatás fejlesztése,
új oktatási módszerek bevezetése, terjesztése. A magyar oktatási módszerek átültetése Mozambikba.
– A szakképzést, szakipari tanulmányokat nyújtó iskolai képzés létrehozása és továbbfejlesztése, támogatása.
– Iskolatáborok, tanfolyamok, kiscsoportos foglalkozások szervezése. Szakmai elméleti előadások és
gyakorlati foglalkozások szervezése, elsősorban a
szakipari képzés (pl. asztalos, kőműves, ács stb.), az
informatika, a kereskedelem, a közgazdaság, a technológia és a természettudomány terén.
– Egészségügyi központok létrehozása, a NEW STARTprogram szerinti életmód bemutatására és tanítására.
Az emberek oktatása és nevelése a tisztálkodásra, a
tiszta, rendezett környezet megteremtésére, higiénikus alapelvekre.
A NEW START-program több mint negyed évszázada
működik eredményesen Weimarban – USA, Kalifornia –,
a kifejezés egy mozaikszó: a nyolc alapelv angol
megfelelőinek kezdőbetűiből tevődik össze.
N-nutrition (táplálkozás): Az étrend a legegészségesebb, teljes értékű, természetes ételeket tartalmazza. Fontos a nyers gyümölcsök és zöldségfélék bőséges fogyasztása.
E-exercise (testmozgás): A rendszeres testmozgás kiváló „gyógymód” sok fizikai vagy mentális probléma
leküzdésében. Erősíti az immunrendszert, javítja a
keringést, enyhíti a stresszt, oldja a feszültséget.
W-water (víz): A tiszta víz napközbeni rendszres fogyasztása segíti szervezetünk működését, tisztulá52

sát. A vízkezelések hatékonyak a különböző betegségek legyőzésében, ellenállóképességünk fokozásában.
S-sunlight (napfény): A napfény segíti a D-vitamin előállítását, salaktalanít, fertőtlenít. Lelki életünket is
„megvilágítja”: a depresszió leküzdésében, a jó kedélyállapot előidézésében jelentős szerepet játszik.
T-temperance (mértékletesség): Életünk egészséges
egyensúlyának fenntartásához önuralmat kell gyakorolnunk. Kerüljük mindazt, ami ártalmas, és éljünk mértékletesen mindazzal, ami jó!
A-air (levegő): A tiszta levegő és a mély légzés a helyes
testtartással segít az egészség megőrzésében és a
betegségek legyőzésében. Az oxigén-utánpótlás
felüdülés testünk minden sejtjének.
R-rest (pihenés): Az aktív munkavégzést kövesse fizikai ellazulás, a szellemi tevékenységet pedig élénk
testmozgás, majd éjszaka mély, pihentető alvás.
Megújulásunk pihenés nélkül elképzelhetetlen.
T-trust (bizalom): Az Istenbe vetett bizalom a legfontosabb életmód-alapelv. A bűntudat, a félelem, az
aggodalom, a stressz kimeríti az életerőt és megbetegít. A Teremtővel kialakított bizalmi kapcsolat
viszont elősegíti a testi-lelki gyógyulást.
– Szülészek és egészségügyi aktivisták képzése.
– Árva gyermekek segítése, felkarolása, részükre szálláslehetőség biztosítása, ellátásuk élelmiszerrel, ruhával, egészségügyi ellátásuk biztosítása, valamint lelki
gondozásuk.
– A gyermekek, fiatalok tanítása a másokért való fáradozás lelkületére, az esélyegyenlőség tiszteletben
tartására, a hátrányos helyzetűek megsegítésére.
– A Biblia ismereteinek terjesztése, a bibliai tanítások
hirdetése.
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A kommunikáció útközben és kint
A magyar társaim nem beszélnek idegen nyelven, így
nem tudtak könnyen kommunikálni. Johanessburgba
való érkezésünkkor találkoztunk két úrral. Az egyik angol volt, a másik pedig dél-afrikai. Láttam, hogy az egyik
társam nagyon szeretett volna megismerkedni ezekkel
az urakkal, de az egyetlen akadály a nyelv volt. Azonnal
szólt nekem, hogy segítsek neki. Készségesen odamentem és segítettem. Milyen másképp alakulhatott volna,
ha beszélt volna idegen nyelvet – gondoltam magamban. Ezt azért írom, hogy bátorítsak mindenkit, különösen a fiatalokat az idegen nyelvek tanulására.
Ma az idegen nyelvek ismeretének, olyan természetesnek kellene lennie, mint a fogmosásnak. Aki nem
beszél idegen nyelvet, főleg az angolt, nem tud kommunikálni más nemzetiségű emberekkel. Barátkozási
lehetőségeket veszít el az ember, ha nem tud megszólalni más nyelven.
Mozambikban is láttam, hogy társaim mennyire
rám voltak utalva. Ha néhány órára mással hagytam
őket beszélgetni, gyakran adódtak félreértések.
Amikor Magyarországra jöttem, egy szót sem tudtam magyarul. Amikor utaztam villamoson vagy buszon Budapesten, s nem értettem meg, mit beszéltek a
körülöttem levők, nagyon zavart. A társaimon is láttam,
hogy mindent tudni akartak, amiről beszéltek a körülöttünk levők. Néha, amikor nem tolmácsoltam, mert
lényegtelennek tartottam, amit mondtak, megsértődötten megjegyezték: „Most nem akar fordítani”.

A klíma és az étkezés
Indulás előtt aggódtam a klíma miatt. Azt hittem, hogy
a magas páratartalom gondot jelent majd a társaimnak.
Nagy meglepetésemre nagyon tetszett nekik. Állandóan dicsérték az éghajlatot. Közben sms-eket kaptunk,
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hogy Magyarországon a hőmérséklet 35-40°C között
ingadozott, Mozambikban 22-25°C között volt. Sokat
gyalogoltunk, ennek ellenére ez fizikálisan nem viselte
meg őket. Este kicsit hűvösebb volt az idő, de nagyon
kellemes volt.
Az étkezés nem jelentett problémát. Alapvetően
vegetáriánus étrend szerint étkeztünk, sok zöldséget és
gyümölcsöt fogyasztottunk. A társaim nagyon megszerették a papayát és az ananászt. Egyikük levesporokat
hozott magával, amelyekből mindnyájan ettünk, így a
magyar étkezés szerinti leves sem maradt el. Amikor
főzni volt kedvünk, rizibizit, tésztát vagy krumplit készítettünk. Magyar társaim megkóstolták az édes burgonyát, a maniókát és a madumbet. Az édes burgonya
már kapható Magyarországon, így sokan már ismerik,
a többit azonban nem.

A magyar nyelv Mozambikban
A városban, ahogy gyalogoltunk, sokan füleltek, hogy
megtudják, milyen nyelven beszélünk, de nem jöttek
rá. Egy alkalommal leültünk beszélgetni néhány fiatallal
a tengerparton lévő padokon, és egy iskolás lány, aki
arra járt, hallgatózott, megállt és megkérdezte: „Milyen
nyelv ez?”. „Magyar”– feleltem. „Milyen?”– kérdezte
újra. „magyar”– ismételtem. „Ezek az urak magyarok,
Magyarország Európa közepén van”– próbáltam megmagyarázni.
A fiatalok, akikkel a magyar társaim fociztak, nehezen tanulták meg a magyar neveket. Láttam a társaimat, ahogy megpróbálták a kiejtést gyakoroltatni
velük. Nem volt könnyű a hosszú magánhangzókat
kiejteni, de nagyon igyekeztek a fiúk.
Bárhol jártunk és beszélgettünk, az emberek csodálkoztak ezen a nyelven. Talán ők is felfedezték azt,
hogy nem hasonlít egyikre sem a közismert európai
nyelvek közül.
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Mikor egy pékségben jártunk, az ott dolgozó hölgy
mondta az ismerősének, hogy franciául beszélgettünk.
Meghallottam, s megsúgtam neki, hogy magyar nyelven társalogtunk, úgy nézett rám, mintha semmit sem
mondtam volna. Végül is megértem őt, mert mielőtt
ide jöttem, én sem tudtam semmit a magyar nyelvről
és arról sem, hogy hol van Magyarország.

Utószó
Végezetül szeretnék köszönetet mondani barátaimnak,
tanítványaimnak, akik bátorítottak e könyvecske megírására. Tanáraimnak soha nem volt alkalmam hálás köszönetemet kifejezni, ezúton szeretném ezt megtenni.
Mióta itt élek, sok embert megismertem, akikkel
hosszasan elbeszélgettem, de sohasem sikerült kimeríteni a mondanivalómat. Remélem, hogy könyvemben
sokan megtalálják kérdéseikre a választ.
Eddigi életemet Magyarországon nagyon áldottnak
mondhatom, ezért nagyon jól érzem itt magam. Bízom
benne, hogy ez a jövőben is így lesz. A beszámolóimmal senkit nem szándékoztam megsérteni, de ha véletlenül így adódna, előre bocsánatot kérek.
A jó magyar ötleteket és gyakorlatokat szeretném
Mozambikban is hasznosítani, elsősorban az oktatás
terén. A 12 éves tanári tapasztalataimat próbálom
megosztani honfitársaimmal. Ahogy korábban említettem, nagyon sok tehetséges gyerek nem jár iskolába,
mert a szülei nem tudnak tandíjat fizetni. Az ilyen sorsú
gyerekeket szeretném felkarolni a jövőben.
Az egészségügyben sok a megoldatlan probléma.
Hiányzik az orvosi tanácsadás, valamint a megelőzésre
is nagyobb gondot kellene fordítani. Kapcsolataim segítségével ezen a helyzeten szintén enyhíteni szeretnék.
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Hasznos információk
Mivel nagyon kevés az információ Mozambikról Magyarországon, a következő lista néhány címet tartalmaz, ahol a legfrissebb hírekkel látják el az érdeklődőket.
www.africanews.org

ezen a dél afrikai lapon sok információ található

www.lusa.pt

ez egy portugál weboldal

www.poptel.org.uk

ez az AIM (Agência de Informação Moçambicana) weboldala. Az AIM a Mozambik-i
Információs Ügynökség.

Politikai-, gazdasági- és fejlesztéssel kapcsolatos
weboldalak
www.ccmusa.co.mz

kapcsolatot teremt más weboldalakkal

www.tcol.co.uk

ennek segítségével sok weboldalhoz lehet hozzáférni

www.undp.org

az ENSZ weboldala számos
Mozambikra vonatkozó fejlesztési programot részletez
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