
Magyarké nt az iskolai angol.bú r háború ban
Az els , a szó szoros é rte]mé ben mé ly é s maradandó
benyomásokat hé t é ves korában szerezte Dé i-Afrikáról.
Bú r oSZtálytársai - a kemé nyköté S , ám vaskalapos hol,
land földm vel  leszármazottak csemeté i - minden
el zmé ny né Ikül nekiestek é s alaposan helybenhagyták,
Számukra az idegenb l é rkezett, afrikaans nyelven akkor
mé g nem beszé l  fiú  csak gy lölt angol ]ehetett, Pedig
nem az volt, hanem magyar, (Ké s bb, egyik feln ttkori
ú tia fo]yamán aZ Egyesült Államokban é rte egy ugyan-
csak kellemetlen, ha rizikai ,,ráhatással" nem is járó köz-

iáté k, Amerikában é ppensé ggel a heves ellenszenvet ki-
Váltó apartheidet, az elkülöní t  pol1tikát ké pvisel  dé l-
afrikainak tartották.)

Szabó Klistóf - Christopher - Londonban született:
ugyanis itt próbáltak maguknak ú j egzisztenciát terem-
teni szülei, akik'5ó-os menekültek Voltak, A család ké -
s bb a jobb megé lheté s remé nyé ben Dé l-Afrikába köl-
töZött, S í €y keí ült az iskolás é veit kezd  Chris is ]ohan-
nesburgba. Ma, több mint harminc é v elte]té vel is Dé ]-

Afrikában, de már a f városban, Pretoriában é l. Foglal-
kozását tekintve szabadú szó ú jságí ró, cjkkeit angol
nyelven jegyzi, de kifogástalanul beszé l magyaru1 is,

Kószönhet  ez a gyökereket soha nem felejt  szüleinek,
akik gyermekükkei külföldön is csak magyarul társalog-
tak, AZ apa harckocsizóké nt megiárta a világháború  ke,
leti frontját, fia é ppen most f zi kötetté , é Vtizede me-
sé ]t törté neteit, Saiát é letregé nyé nek papí rra vet-ásé hez

nem kezdett mé g hozzá, jóllehet az a sztori is fordu]a-
tos é s é rdekes, Egyel re azonban a dé l-afrikai hadtörté -
net té maköré ben mé lyedt el, taIán azé rt is, mert figye-
]emre mé ]tó katonai pá]yafutást tudhat a háta mögött,
Annak ellené re, hogy a gyermekkor már idé zett epizódja
akár antimilitarista hajlamokat is kelthetett volna ben-
ne,,,

- Mondhatni ú gy cseperedtem fel, hogy ú jból é s ú i-
ból ái kellett é Inem a századel  angol-bú r háború ját, A
hetven é wel ezel tti veresé gük miatt az afrikaansok [o-

lyamatosan raitam Vettek elé gté telt em]é kezik Chris,
ak legutóbbi magyarországi ú tja alkalmából osztotta
meg velünk gondolatait, tapaszta]atait Dé I-Afrikáról,
mell zve, illetve meghaladva a szokványos fekete-fehé r
megközelí té seket,

A közé piskolás é vek alatt azután a hadszí nté r áttev -
dött a rögbipályára, A korábbi, illetve az itt bekövetke-
zett kemé ny ütközé sek lelkileg é s testiieg is meger sí
tetté k Christophert. A dé l-afrikai hadseregben gyalogos
szakaszvezet ké nt szolgált, s bevetetté k né hány határvi-
dé ki csetepaté ban is az akkor ellensé ges Angola dé li te-
rületein. Botswana, Zambia, Zimbabwe é s Angola ta]ál-
kozásánál fekszik a Namí biához- 1979-ben mé g Dé l-Af-
rikához - tartozó Caprivi Strip kicsiny bemé lyedé se, Er-
re a bozótos, szavannás vidé kre vittek bennünket, köze]

a termé szetfilmekb l jól ismert Okavango,deltához. In-

nen indultunk jár rózni a frontországokba,
Szabó Kristóf - bár akkor egyáltalán nem volt ellené -

re a hadsereg - ma mé gis örú l, hogy nem lett katona-
ember, 1980-ban pedig mé g zsoldosnak is jeientkezett,
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az lan Smith alatt akkor Vé gnapiait é l  Rhodesiába,,,
Nagy szerencsé jé nek tartja, hogy az addig fehé r vezeté -
s  ország Zimbabwe né ven, immár fekete vezeté ssel -
el bb lett független, mint ahogy  t harcba dobhatták
volna, Ekkorra már egyedül Dé l-Afrika maradt - termé -
szetesen fehé r szempontból az utolsó vé gvár a föIdré -
szen, - Ami engem illet, o1yan er s ellenté teket nem ta-
pasztaltam nálunk az európai, illetve az afrikai emberek
között té í  át hazájának társadalmi eilentmondásaira
Christopher, - Persze, nem é rdemes tagadni a ma már
számomra is elfogadhatatlan, de egykor lé tez  gyakor-
latot: aZ aparthejd politikának megfelel en a fehé rek
vo]tak fenn, a feketé k pedig valamivel lejjebb, S azt is
termé Szetesnek tartottuk, hogy a kerté sz Vagy a takarí
tón  csak fekete lehet- Vagy, hogy a seregben a tisztek
csak fehé rek, legfeliebb a ]egé nysé g között akad né hány
fekete, A városokban a padokra is kií rták, hogy csak fe-

hé reknek, vagy csak feketé knek, lgaz, ezt a rendeletet
nem nagyon tartották be,,, A vonatokná] is vo]t külön
vagon a fehé reknek, a feketé knek, meg egy a szí nesek-
nek, pé ldául az indiai származású aknak, Christopher
nem tagadja, annak idejé n nem látott különösebb kive-
tetnivalót az apartheid eszmé |é ben

Hivatkozási aLapké nt azt sulykolták belé nk, fiatalok-
ba, hogy itt, Dé l-Afrikában, ugyanú gy mint Európában,
mindegyik né pnek logában áll saját magának lenni,
Mint gyerek, ezt akkori fejiel termé szetesnek is tartot-



tam: hiszen aZ í Iek Vagy a Skótok sem akarnak angolok
Ienni, avagy a franciák sem kí vánnak né metté  válni, Ak-
kor pedig mié rt is ]enne kí vánatos, hogy a zuluk euró-
paiak legyenek? Ezzel aztán el is záru]t a felemelkedé s
lehet sé ge a bennszülött feketé k ei tt, Hiszen, ha sze_
rettek volna el rehaladni, bekapcsolódni a modern vi-
lágba, megteremteni a ,,sa]át nemzetet", az el jogait vé -
d  fehé r politika azonna] tiIalomfákat álií tott. A benn-
SZülöttek, szí nesb r ek számára hátrányos megkülön-
bözteté sek l994-ben sz ntek meg vé gé rvé nyesen, Ekkor
vette át a hatalmat Dé l-Afrikában - bé ké sen, választás
ú tján - a fekete többsé g. Az ellenté tek a demokrácia ki-
szé lesí té sé vel pelsze nem sz ntek meg, s t - a gazda-
ság hanyatlása mjatt - né ha mé g mé lvültek is.

sok fehé rben van fé ]elem a soha nem látott b nö-
zé si hu]lám miatt. A rend rsé gnek mivel korábban az
elnyomó hatalmat ké pviselte - alig van tekinté lye, s ma
is a támadások gyakori cé Ipontja_ É n most Pretoriában
]akom, a f város viszonylag biztonságosnak számí t, Fe-
kete, angol é s afrikaans szomszé dokkal, é lek egy lakó-
óvezetben, a legnagyobb bé kessé gben, ]ohannesburg
egyes városnegyedeiben ugyanakkor már nagyon veszé ,
lyes lenne a lehé reknek sé tálgatniuk, A szé ls sé ges afri-
kaansok lákta vidé kekre pedig a feketé knek nem taná-
csos bemeré szkedniük: nemré g az egyik lap munkatáí -
sát verté k meg a bú rok, pusztán csak a b re szí ne miatt.
AZ ú i ú tlát mé g most is keres , szivárványszí n  ország
ráadásul nem mentes azoktól az eszmei alapokon
nyugvó - törté nelmi Vádilatnak is beill  - 1gé nyekt 1
sem, melyek a többsé gi lakosság tú lzott, de nem telje-
sült várakozásaiból fakadnak. Ezek a leegyszer sí tett
vágyak egyé bké nt jóré szt hasonlóak azokhoz, melyeket
a gyarmati sorból a hatvanas é vekben felszabadult,
egyes fekete-afrikai országokban születtek meg, - Cyak-
ran lehet talá]kozni nálunk azzal a né zette], hogy aki fe-
kete b r , annak tartozjk az egé sz világ, foglalja össze
az ideológla lé nyegé t Christopher. - Els sorban a dé l-
afrjkai fehé rek tartoznak, másodsorban a volt gyarmat-

talrók - Anglia, Holiandia -, harmadsorban pedig a
földkereksé g valamennyi országa, beleé é rtve Kí nát é s
|apánt, de mé g a magyarokat iS, Ezen felfogás elterje,
dé se - saját vé lemé nyem szerint - nem kis ré szben a je,
lenlegi vezet  párt, az ANC számlájára iS í rható: aZ Afri-
kai Nemzeti Kongresszus választási propagandájában
azt aZ é rzeí et keltette, hogy ha majd hatalomra kerül
lesz minden, Ha máské pp nem, elveszik a fehé rekt l,
ami csak kelL, Né gy-öt millió fehé r vagyonából, mé g
ha el is vesznek t lük mindent, negyven miilió szegé ny
ember azonban nem gazdagodhat meg, A té rsé get, azaz
Afrika dé li ré szé t, avagy hazá]át illet en Szabó Kí istóf
enyhé n szólva is mentes a tú lzott optimiztustól, A fel-
emelkedé s nehé z é s lassú  folyamat lesz, Már csak azé r1
is, mert Dé l-Afrika, bár kiváló adottságokkal rende]ke-
zik, mé gsincsenek oiyan kedvez  politikai kondí ciói,
mint a sok ezer kilomé terre] távolabbi, ugyancsak rend-
szerváltó Magyarország, Mí g az utóbbi joggal remé ny-
kedhet abban, hogy tagja lesz egy fejlett gazdaságl kö-
zössé gnek az Európai Uniónak -, addig az el bbi a
földré sz e]esett, vagy azzá váló ré gióival határos. É sza-
kon Zimbabwe gazdasági helyzete egyre zavarosabb,
é szaknyugaton Namí bia már angolai katonákat ké fi a
rend fenntartására, a harmadik szomszé d, az é szakkeleti
Mozambik pedig a több é vtizedes polgárháború  kö-
vetkezté ben - a té rsé g szegé nyháza lett. ChIiS tehát é l,
mé nyek hiányára nem panaszkodhat, ha neta]án cikket
akarna í rni a demokratikus áta]aku]ását é l  Dé l-Afí iká-
ró1. Az angol nyelv  világ számos ú iságában ]elentek
már meg politikai, társadalmi töltet  elemzé sei, Az
utóbbi id ben é rdekl dé se mind iobban a hadtörté net
felé  iordult, Nemré g kezdett bele egy módfelett izgal-
mas té makör felderí té sé be, azt kutatja, hogy milyen
Szerepet játszottak a magyarok az angol-bú r háború -
ban. Ez ugyan egy igen ré gi törté net, számára mé gjs is-
mer s lehet, hiszen utóhatásait gyermekkorában, a sa-
iát b té n is tapaszta]ta,

Szert Ápád

Kedves Barátunk!
Köszönjük, hogy a Filantróp Társaságnak, mely a Barátság cí m  folyóirat kiadója, juttatta sze-
mé lyi iövedelem adója l százalé kát, ami összessé gé ben 54 943 Ft-ot tett ki, A pé nzt a lap
megieIenteté sé re lordí l ol ruk

Ké rjük, gondolion ránk ismé t, amikor 2000, é vi szemé lyi jövedelemadóiá nak I százalé -
káról rendelkezhet. Nagy megtisztelteté snek venné nk, ha azt megint a folyóirat megielente-
té sé re szánná.

Ké riük ezé rt, kedvezmé nyezettké nt a Filantróp Társaság adószámát:
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tüntesse Í el é s zárt borí té kban juttassa e] adóbevallásával együtt az Adóhivata]nak, Fontos,
hogy Ön a borí té kon megadia nevé t, Iakcí mé t é s adóazonosí tó ielé t is,

Köszönette] é s tisztelettel: a szerkeszt sé g
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