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HULLÓCSILLAGOK

A Közép-afrikai Köztársaság

– Ma délután érkeztek a folyó túlpartjáról – mondta az egyik csempész, amikor 
elôvette a zsebébôl a köveket.

Sorba rakta ôket a kerti asztalon; olvadtnak és sárgásnak tûntek, mintha 
gázfôzô lángja érte volna ôket. Felemeltem és a napfénynél megvizsgáltam az 
egyiket; a csempész és három barátja eközben engem tanulmányozott.

– Sietnünk kell! – fi gyelmeztetett a férfi , akinek a házában találkoztunk. – Le-
csaphatnak ránk a zsaruk, és akkor mind börtönbe kerülünk – mondta és el-
mosolyodott a gondolatra.

Az utca túloldalán egy állami hivatal épületének kitört ablakaiban madarak 
fészkeltek.

A csempész le sem vette rólam a szemét. Mondott valamit franciául a baráta-
inak. Egyikük mobiltelefonjával gyors ritmust dobolt a tenyerén, míg egy társa 
az utcára nyíló ajtóra pillantott, és folyamatosan a meleg napon furcsa viseletnek 
tetszô dzsekijének aljával babrált.

– Kongóból szerezték ôket? – kérdeztem a bandát.
– Igen – felelte a csempész. – Ma hoztuk ôket Banguiba, a folyón át, egy ke-

nuban.
A bánya maga több 100 km-re volt tôlünk, a dzsungel mélyén. Újra a tompa 

sárga színû oktahedronra pillantottam, és úgy tettem, mintha értenék hozzá.
– A barátom azon tûnôdik, ki maga – mondta a háztulajdonos.
A csempész egy bankjegyre söpörte a gyémántokat, óvatosan összehajtogatta 

a papírpénzt, és elsüllyesztette a nadrágzsebébe. A négy férfi  lapos tekintettel bá-
mult rám.

– Tudtok még többet szerezni? – kérdeztem.
– Ó, persze. Sok száz, sok ezer kô van ott, ahonnan ezek elôkerültek.
Már csak azt kellett eldöntenem, akarok-e üzletet kötni.
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Nem akartam. Egész életemben csupán egyetlen gyémántot vásároltam: három 
évvel korábban, Kaliforniában, egy citromillatú üvegtisztító illatát árasztó pult-
nál. Meg akartam kérni barátnôm, Anne kezét – fülig szerelmes voltam bele. 
Jacqueline, a pult mögött álló ázsiai eladó mutatott nekem egy sor követ. Mind-
egyiket egy-egy barna borítékból húzta elô, majd gondosan sorba rakta ôket 
a pulton. Ékszerészeti nagyítón át bámultam ôket, mint aki tudja, mit vizsgál, 
Jacqueline pedig mindegyikrôl elmondta, miért különleges. Megmutatta az ala-
pokon csoportosuló apró – nagyító nélkül láthatatlan – szögletes szíveket, ame-
lyek virágszirmokként ölelték körül a sima felületet.

Kiválasztottam a legtisztábbnak tûnô, kicsit több mint egy karátos gyémán-
tot, és rövid alkudozás után megvásároltam. Jacqueline Tiffany foglalatba il-
lesztette a követ, és egy héttel késôbb már kezemben volt a jegygyûrû. A követ 
apró aranykarok emelték a gyûrû karikája fölé, akár a szószék a papot a gyü-
lekezet fölé. Megcsodáltam a villódzó – Jacqueline szerint „lángoló” – követ. Két 
hét múlva terveztem Anne ujjára húzni a gyûrût. Helyszínül egy Golden Gate 
hídra nézô ciprusligetet választottam. Errôl a pillanatról álmodtam, amióta gye-
rekfejjel elôször beleszerettem egy lányba.

– Honnan származik ez a kô? – kérdeztem Jacquline-tôl, bár különösebben 
nem érdekelt: éppen igyekeztem megemészteni, hogy életem addigi legnagyobb 
összegrôl szóló csekkjét kell kiállítanom.

– Nem tudom – felelte.
– Meg lehet valahogy állapítani róla?
– Nem igazán. De valószínûleg afrikai. Mind Afrikából érkezik.

Ha az ember végig akarja követni, hogyan érkeznek a gyémántok Amerikába, a 
Közép-afrikai Köztársaságba érdemes ellátogatnia. A félhold alakú, okkerszínû 
ország az afrikai kontinens közepén fekszik. Ha éjszaka átrepülünk a Texas 
méretû földdarab fölött, nem törik meg a sötétséget a városi fények, legfeljebb 
egy-egy tûzrakás lángja villan elô a fák közül. A Köztársaságban nincsenek köz-
lekedési lámpák, egy kilométernyi vasút sincs, és a fôvároson, Banguin kívül szin-
te alig van elektromos áram. Olyan szegény az ország, hogy az állam a közalkal-
mazottakat sem tudja fi zetni, az egyenruhás katonák pedig rendszeresen hasukra 
mutogatva koldulnak pénzt az utakon. A földutakat és a dzsungel fáinak széles 
leveleit színpompás pillangók tarkítják – néhány helybéli rendszeresen begyûjti a 
rovarokat, és szárnyaikat papírra ragasztva mûvészeti alkotásként igyekszik el-
adni ôket.

Bangui koszos központjában szipuzó gyerekek lôdörögnek törött mûanyag 
szandálokban, és néhány frankot igyekeznek összekoldulni maguknak. Nyugati 
segélyszervezetek logóit hirdetô pólóikat gyakran ragacsos foltok csúfítják; a ra-
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gasztót ugyanis a ruháikra nyomják és azon keresztül lélegzik be. A másik kedvelt 
búfeledtetô a cipôpaszta: vastagon megkennek vele egy szelet kenyeret, mintha 
lekvárt tennének rá, és az önfeledt utazás kedvéért elfogyasztják. Van, aki magnó-
kazettákat lop, és egy hétre vízbe áztatja a szalagot, hogy aztán a házi készítésû 
fôzetet fogyasztva furcsa hallucinációkat élvezhessen. Néhány utcagyerek ágyé-
kára mutogatva csap le a járókelôkre, akiktôl némi aprót remél. Sokan tengetik 
az életüket szexuális szolgáltatásból, annak ellenére, hogy a Közép-afrikai Köz-
társaságban a becslések szerint minden hetedik ember AIDS-fertôzött.

– Nem mindig csak a pénzért csinálják – tudtam meg egy francia tanártól. 
– A gyerekeknek törôdésre van szükségük, ösztönösen vágynak az érintésre, és 
sokuk más módon nem juthat hozzá.

Az országhatárokat 2003 márciusában lezárták a külföldiek elôtt, miután 
puccsok hosszú sora után az akkori kormány is megbukott. Azóta egyetlen le-
gális módon lehet bejutni a Köztársaságba: az Air France heti egyszeri párizsi já-
ratának fedélzetén. A gépek mindig zsúfolásig telnek az ország – igen kevés lel-
ket számláló – elitjével, akik megengedhetik maguknak a repülôjegyet. A párizsi 
járat vasárnap reggeli érkezése mindig kis híján tömegverekedéssé fajul. Bangui 
északi részén a leszálló gép körül felállított kordonok mögött taxisok és önjelölt 
csomagszállítók százai zsúfolódnak össze, és fi gyelik, ahogy az utasok a Paris 
Matchcsal a kezükben kilépnek a légkondicionált repülô libamájas, bordeaux-i 
boros világából a buja afrikai valóságba.

A közeli váróterem fémhálóval védett, szakadt függönyös helyiségében 
úgy védelmezik a Párizsba készülô utasokat, mintha mindnyájan magas rangú 
tisztségviselôk volnának. Csak késôbb tudtam meg, hogy néhányan minden bi-
zonnyal kisebbfajta vagyont rejtegettek öltönyük vagy felöltôjük zsebeiben. Ak-
kora értéket vittek magukkal, ami akár kétezer helyi lakos éves fi zetésével felér; 
és még egy kézipoggyászra sem volt szükségük hozzá.

A periferiális, korrupt, semmilyen erôforrással nem rendelkezô ország a 
legmegfelelôbb hely Afrikában, ha valaki egy kétes eredetû gyémántot – múltját 
törölve – legális piacra akar kicsempészni.

Magam is elutaztam a Köztársaságba, hogy végigkövethessem a gyémántok 
útját.

A Közép-afrikai Köztársaság történelme nem büszkélkedhet sok boldog perió-
dussal. Már Krisztus születése elôtt legalább öt évszázaddal megtelepedtek itt 
primitív mezôgazdasági termeléssel foglalkozó törzsek. Ma azonban a kontinens 
legritkábban lakott területének számít, elsôsorban a XVI. századi nagyfokú rab-
szolga-kereskedelem miatt. Északi arab bandák egész törzseket ejtettek foglyul 
és adtak el az európai rabszolga-kereskedôknek a partvidéken, majd Kairó em-
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berpiacain. Ha a kereskedôk gondos könyvelést vezettek volna, valószínûleg szá-
mos afroamerikai követhetné vissza családfáját több száz éve eltûnt közép-af-
rikai falvakig.

Az 1880-as években a franciák elfoglalták a területet egy egyiptomi szultántól, 
Oubangui-Shari névre keresztelték, és hozzácsatolták hatalmas gyarmatbirodal-
mukhoz, Francia Egyenlítôi-Afrikához. A francia gyarmatosítók ültetvényes gaz-
dálkodásba fogtak, és az új provincia fôvárosának az elefántcsont- és gyapotszál-
lítás szempontjából elônyös helyen fekvô szegényes folyóparti települést, Banguit 
tették meg. A vidéket gyakorlatilag az exportcégek uralták. André Gide 1925-ös 
látogatásakor szerzett tapasztalatai alapján így jellemezte a gyarmatot: „…a nagy 
társaságok (…) csak kizsákmányolták az országot (…); vérét vették, kipréselték, 
akár egy narancsot, hogy aztán eldobják az üres héját.”1 A felnôtteket befogták 
a vadon termô gumifák csapolására, a gyerekeket pedig franciául tanították, és 
igyekeztek anyanyelvüket, a szangót elfeledtetni velük. A betelepülôk a francia 
konyhát is meghonosították; a mai napig kapni lángon sült baugette-et a félreesô 
falvakban.

Amikor az 1950-es években végigsöpört Afrikán a függetlenségi hullám, a kö-
zép-afrikai régió az elsôk között szabadult meg a gyarmati adminisztrációtól. 
Az elsô elnök, Barthelemy Boganda 1958-ban magához ragadta a hatalmat, és 
a reményteli – igaz, kissé bürokratikus – Közép-afrikai Köztársaság nevet adta 
az új országnak. A katonai puccsok hosszú sora nyolc évvel késôbb, Jean-Bedel 
Bokassa akciójával vette kezdetét: a tábornok egy csapat katonával elfoglalta az 
elnöki palotát.2 Bokassa agresszív kampányban hozzálátott az ország infrastruk-
túrájának – és saját egzisztenciájának – kiépítéséhez. Az ország 375 km-es út-
hálózatának fele – amit egyébként többnyire kátyús bangui utcák tesznek ki – ab-
ból a pénzbôl épült, amit Bokassa kapott a franciáktól fejlesztési támogatásként 
a nukleáris programjukhoz szállított urániumért cserébe.

Bokassa hatalmas egóval rendelkezett – még a XX. századi öntelt afrikai 
vezetôk amúgy is magas szintjét is túlszárnyalta. Tévéadót építtetett, ami be-
szédeit volt hivatott közvetíteni – igaz, akkoriban az országban fellelhetô tévéké-
szülékek száma becslések szerint a negyvenet sem haladta meg. Tizenhét felesége 
volt; rendszeresen áttért az iszlámról a keresztény hitre, és vissza. Kedvenc ru-
hadarabja egy rászabott katonai felöltô volt, ami elég hosszú volt ahhoz, hogy 
a saját magának adományozott kitüntetések elférjenek rajta. Ám Bokassának 

1 André Gide: Kongói utazás. Európa, Budapest, 1968, 259. o. (Fordította Szávai Nándor). Gide 
(1869–1951) francia író, költô, kritikus. 1927-ben megjelent afrikai útinaplója a szabadság iránti el-
kötelezettségének és szociális érzékenységének mûvészi lenyomata. (A szerk.)

2 A Közép-afrikai Köztársaságban bárki, aki erôszakkal elfoglalja az elnöki palotát, de facto az or-
szág vezetôjévé válik.
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mindez nem volt elég. Még legelhivatottabb híveit is meglepte, amikor I. Bokassa 
néven császárrá nyilvánította magát, és létminimum alatt élô országának nevét új 
címéhez illôen Közép-afrikai Császárságra változtatta.

Bokassa 1977. december 4-én fényes ceremónia kíséretében koronáztatta ma-
gát császárrá, ami már önmagában felemésztette az éves nemzeti össztermék egy-
harmadát. A Bangui sugárútjait szegélyezô több száz mangófát kiirtották, hogy a 
koronázási menetre jobb kilátás nyíljon, a fôváros lakóinak többségét pedig rá-
vették, hogy a Belgiumból importált fehér lovak vontatta antik hintó mögött ma-
sírozzanak. Az aranysasokkal díszített jármûvön foglalt helyet Bokassa császár 
– szinte elveszett a tizennégy kilós, kétmillió apró gyönggyel és kôvel kivarrt ko-
ronázási palástban. Az uralkodó fején egy kétmillió dolláros korona díszelgett, 
amelynek legfôbb éke egy mandarin méretû, 138 karátos gyémánt volt.

A gyémánt remek szimbólum volt, hiszen Bokassa elsôsorban a gyémántok-
nak köszönhette a hatalmát. Az ország bányáinak legszebb kövei közül igen so-
kat ajándékozott szövetségesének és vadászpartnerének, Valéry Giscard d’Estaing 
francia elnöknek. A politikus a drága ajándékokat rendszerint párizsi szeretôinek 
adta tovább, ami – mihelyst kitudódott – kínos botránnyá fajult. Giscard azonban 
1979 telén még kellemetlenebb helyzetbe keveredett afrikai szövetségese miatt.

Bokassa parancsba adta, hogy minden közép-afrikai diáknak kötelezô egyen-
ruhát viselnie az iskolában – nem meglepô, hogy Bangui egyetlen egyenruha-
gyártó cége a császár egyik feleségének birtokában volt. A szegény diákok – más-
féle diák Banguiban nincs is – nem engedhették meg maguknak az újabb költ-
séget, és egy csoportnyi dühödt gyerek tiltakozásképpen megdobálta Bokassa li-
muzinját. A feldühödött császár felsorakoztatott maga elé vagy száz – vétlen és 
bûnös – gyereket, és legyilkoltatta ôket. Sokukat személyesen mészárolta le, és 
maradványaikat állítólag a palotájában, egy hûtôben tárolta.

A pletykák szerint ugyanott tartotta likvidált politikai ellenfeleinek maradvá-
nyait is, és meg-megkóstolta az agyukat és a szívüket. A franciákat annyira meg-
rázták a hírek, hogy hajlandóak voltak segédkezni a császár hatalmának meg-
döntésében, fôleg miután felröppentek olyan információk is, miszerint Bokassa, 
közös bankettjeiken, az elnök tudtán kívül Giscard-nak is rendre tálalt emberi 
húst. Az 1986-os Bokassa-perben a palota szakácsa terhelô vallomást tett az ex-
császárra, akit halálos ítélete alól ugyan felmentettek, de házi ôrizetben tartottak 
Banguiban.3 A kivénhedt oroszlánként kezelt exuralkodó 1996-ban halt meg. 

3 A hosszúra nyúlt tárgyalás után 1987-ben a kannibalizmus vádja alól felmentették Bokassát, így 
az emberi hús fogyasztásáról szóló történeteket csak pletykának tekinthetjük, de az árulás, a gyil-
kosság és sikkasztás vádjában bûnösnek találták, és újból halálra ítélték ôt. A késôbb életfogytig-
lanra, majd 12 éves szabadságvesztésre módosított ítélet végül egy 1993-as amnesztiával vált sem-
missé. (A ford.)
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A legutóbbi puccs – a függetlenség elnyerése óta a kilencedik – 2003 már-
ciusában megbuktatta Felix Patasse elnök kormányát. Patasse elkövette azt a hi-
bát, hogy kimozdult az elnöki palotából egy rövid kameruni utazás kedvéért. 
Megfeledkezett egy másik alapvetô afrikai szabályról is: ha hatalmon akarsz ma-
radni, mindig fi zesd meg az embereidet! A kormány adósa volt a katonáknak, így 
az ingyenmunkába belefáradt egységek nem siettek megakadályozni a lázadást. 
A viszonylag vértelen forradalom után, az elnöki palotában lógó portrékat leszá-
mítva, nem sok változott az országban. Amikor ott jártam, a köztisztviselôk már 
negyedik hónapja nem kaptak fi zetést, és felháborodással fogadták a pénzügymi-
niszter bejelentését, miszerint a közeljövôben ne is számítsanak pénzre. Az állam 
csôdbe ment, a franciák pedig békefenntartók telepítésével fenyegetôztek. Bangui 
utcáin gépfegyverrel, rakétavetôkkel felszerelkezett katonai terepjárók cirkáltak. 
2004 szilveszterekor a Közép-afrikai Köztársaság újra a káosz szélén állt.

– Nézze, értse meg, hogy a gyémánt csak illúzió, puszta álom! – mondta Joseph 
N’gozo, és hátradôlt a székben.

N’gozo gazdasági hivatalnokként dolgozott az amerikai követségen, amíg fel 
nem számolták a külképviseletet. Most gyémántokból igyekszik pénzt keresni, 
nem sok sikerrel.

Bangui francia kivándorlók által kedvelt központjában, a La Relais des 
Chasses – Vadászklub – nevû étteremben ebédeltünk. N’gozo színes afrikai inget 
viselt, csíkos öltönynadrággal.

– A gyémántnak nincs szerepe társadalmunk hagyományaiban – fejtegette fu-
ra angol akcentussal. – Csak azért bányásszuk, hogy pénzt csináljunk belôle. Mi 
kemény munkára vágyunk, az amerikai álomra! A gyémánttal fi zetünk, hogy 
megkaphassuk azt, amire vágyni vélünk.

Joseph mesélt nekem kicsiny bányájáról, ami egy homokos folyómeder-
ben található, kb. 80 km-re északra Banguitól. Tíz bányásza – a vidéki Af-
rikában csúcsfi zetésnek számító – napi három dollárért lapátolja a homokot 
szitákra, hogy aztán folyóvízzel átmossák, és a mágikus kövek csillanását ke-
ressék benne.

– Nem éppen geológusok, de tudják, hol kell keresni – mondta Joseph. – Is-
merik a folyópart jeleit.

Joseph bányászai üledékes kôzetek gyémántjai után kutatnak, amelyeket ki-
aludt vulkánok belsejébôl sodornak ki a Közép-Afrikára zúduló nyári záporesôk. 
A XXI. századi bányászati technológiák közül ez a legkisebb befektetést igény-
lô módszer, amivel könnyû eladható gyémántokra bukkanni. Az üledékes kôze-
tek ben nyugvó gyémántok ugyanis legfeljebb 5 m mélyen rejtôznek, sôt néha 
még úgy is rájuk lelhet az ember, ha néhány centiméternyi homokot arrébb sö-
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pör a felszínrôl. Senki nem tudja, mennyi gyémánt hever az alsóbb rétegekben, 
és ha a közép-afrikaiakon múlik, a megfelelô felszerelés, szaktudás és tôke híján 
valószínûleg soha nem is fog kiderülni.

Az ország 80 000 bányásza azonban még így is évente 2,5 milliárd dollárnyi 
drágakövet ás elô a homokból. Ásóikkal, szitáikkal és véres verítékükkel a vi-
lág tizedik legnagyobb gyémántkitermelô országává tették a Közép-afrikai Köz-
társaságot. Mindezért nyomorúságos munka, hosszú, forró munkanapok és sze-
génység a fi zetségük: a népesség kétharmada napi egy dollárnál kevesebbôl él. 
A kormányzati statisztikák szerint az ország gyémántjainak 90%-át a „meste-
rek” hozzák felszínre – a fellengzôs elnevezés a koszos és nehéz munkát végzô 
vidéki bérmunkásokat takarja. Sokan meghalnak közülük, mert hiába vannak a 
bányák csupán 5 m-es mélységben, a talaj instabil, és gyakran ráomlik a bányá-
szokra. Az ilyen jellegû balesetekrôl nem készültek statisztikák, de minden „szak-
mabeli” hallott már valakirôl, aki földomlásban lelte halálát.

Megkérdeztem Josephtôl, miért használnak ilyen primitív kitermelési mód-
szereket, és hogyhogy olyan kevés nemzetközi bányászati társaság csapott le az 
itteni lehetôségekre?

Joseph büszke mosollyal az arcán egy névjegykártyát vett elô a pénztárcájából. 
Egy Sierra Leone-i arany- és gyémántbányászati cég képviselôje a múlt héten ke-
reste fel ôt, hogy egy bizonyos folyó felôl érdeklôdjön. Ez volt az elsô érdeklôdô 
a legutóbbi puccs óta; Joseph remélte, hogy lesz valami az üzletbôl.

– A gyémántok felvirágoztathatnák ezt az országot! – jelentette ki Joseph tör-
hetetlen optimizmussal.

Az étteremben fellépô zenekar ekkor a „Ha jön, a hegy felôl fog érkezni a 
lány” kezdetû tradicionális amerikai dal szangó nyelvû változatát kezdte játsza-
ni. Rendeltem magamnak még egy sört, Joseph pedig egy újabb Fantát kezdett. 
Aznap este korábban már megmutatta nekem a könyvelését, aminek vezetésére 
minden bányatulajdonost törvény kötelez. A bordeaux d’achat, azaz az „eladási 
könyv” egy foltos, fekete-fehér fedelû, kis alakú füzet volt, amely leginkább az ál-
talános iskolások leckefüzetére emlékeztetett. Joseph elmagyarázta, hogyan kell 
– kézzel – kitöltenie a könyvecskét. Minden gyémántot a jobb oldalra kell fel-
vezetni, és külön oszlopba kell írni a követ megtaláló bányász nevét, a lelôhelyet, 
a kô méretét karátokban, valamint a felvásárló nevét. A Közép-afrikai Köztársa-
ságban mindössze ennyi adminisztráció szükséges egy-egy gyémánt eladásához.

– Mi van, ha a bányatulajdonos nem is a bányájából szerzi a gyémántot? 
– kérdeztem Josephet. – Mi van, ha mondjuk egy csempésztôl veszi?

– Ez a rendszer csak elméletben mûködik – felelte Joseph lassan. – A gyakor-
latban nagyon nehéz betartatni.

A Közép-afrikai Köztársaság az 1990-es évek második felében vált a gyémánt-
csempészek paradicsomává. A fordulat két okra vezethetô vissza. Az elsô a szom-
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