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BesÀrozÂdna a decemberi garzon;
elterpeszkedne a kemencepadkÀn
a szÀrÁtkozÂ vend¢g, ¢s dohogna.
A fogadÂ f¢l ä anyÀnyi nû ä
pirulva hallgatnÀ az ¢rkezût.
àK¢sûn tetszett fogadni, k¢rem.
Hol tetszett tartÂzkodni azelûtt?Ê

Christopher Hope*

NDBELE GYºLEKEZETE
BarabÀs AndrÀs fordÁtÀsa

àFityiszt csak az aljas vilÀgfiaknak!
AfrikÀrÂl van szÂ s arany napokrÂl.Ê
(Shakespeare: IV. HENRIK. II. r¢sz)

Ndbele atya ¢szakrÂl ¢rkezett az Ãj idûk jelek¢nt. Sz¡lûf´ldje kietlen vid¢k volt, korÀbban az ûslakÂk rezervÀtumak¢nt szolgÀlt: tÀvoli, aszÀly sÃjtotta, erÂziÂ szabdalta
tÀj ä a pretoriai rezsim ki is nevezte Ãj autonÂm afrikai tagÀllamnak. Mi, feh¢rek ä
magyarÀzta Ndbele atyÀnak az Ãj pl¢bÀnosa, O'Shea atya ä mintha csak cÀfolni akarnÀnk az ûsi prÂf¢ciÀt, mely szerint àszeg¢nyek mindenkor vannak veletekÊ. Ugyanis
ha a szeg¢nyek tÃlsÀgosan elszaporodnak, a feh¢rek nyomban megtisztelik ûket egy
kis autonÂmiÀval. Ebbe az Ãj, koldusszeg¢ny ¢s autonÂm Àllamba a szokÀsoknak megfelelûen egy akadÀlyt nem ismerû libanoni vÀllalkozÂ ¢rkezett rep¡lûg¢pen egy nagyszabÀsÃ kaszinÂ terv¢vel. A hatalmas ¢p¡letek teljes n¢gyezer hektÀr ¢rintetlen f¡ves
pusztÀt foglaltak volna el, a sokemeletes beton- ¢s ¡veghegy gyomrÀba pedig szerencsejÀt¢k-asztalokat, f¢lkarÃ rablÂkat, t´bb mozit, ¢jszakai bÀrt ¢s diszkÂt Àlmodtak, k´r¢j¡k meg ÃszÂmedenc¢ket, teniszpÀlyÀkat, egy tizennyolc lyukÃ golfpÀlyÀt meg egy
r´gbipÀlyÀt. Ez lett k¢sûbb az a nevezetes golfpÀlya, melyen a jÀt¢kosokat n¢ha egyik
percrûl a mÀsikra egy csapat kÁvÀncsiskodÂ babuinmajom vette k´r¡l, mert egyes szakaszait lehetetlen volt megk¡l´nb´ztetni a szomsz¢dos magÀn-vadrezervÀtumtÂl, szÀmos oroszlÀn ¢s elefÀnt otthonÀtÂl. Ide, a f¡ves puszta k´zep¢re k¢pzelt eldorÀdÂba
vÀrjÀk majd a sok ezer vend¢get, hadd ¢lvezz¢k mindazt, ami otthon tilos. Itt aztÀn
lehet szerencsejÀt¢kokat üzni, betiltott filmeket n¢zni, s a v¢g¢n m¢g Àgyba is bÃjhatnak a csinos, fekete hostessekkel.
A vÀllalkozÂnak Karam a neve. Z´m´k, izmos, szÃrÂs szemü gengszter, hirtelen ha* Christopher Hope ÁrÂ ¢s k´ltû 1944-ben sz¡letett a d¢l-afrikai Johannesburgban, ¢s PretoriÀban
nevelkedett. Harminc¢ves kora Âta AngliÀban ¢l. NovellÀja (NDBELE 'S PEOPLE) a LEARNING TO FLY cÁmü
k´tet¢ben jelent meg (London, Minerva, 1990). A mottÂ Vas IstvÀn fordÁtÀsa.
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ragÃ ¢s fekete hajÃ, mindenhovÀ a sajÀt helikopter¢n utazik, ¢s Ãgy besz¢l angolul,
ahogy ä elk¢pzel¢sei szerint ä az amerikaiak. Karam az¢rt rep¡lt ide, hogy az Ãj kaszinÂja alapÁtÀsÀrÂl tÀrgyaljon egy fiatal t´rzsi vezetûvel, akibûl a most alakult, aszÀlysÃjtott autonÂm Àllam kormÀnyzÂja lett. Gabriel Shushwe, a jÂk¢pü, magabiztos, fiatal
fûk´nyvelû ¢s kormÀnyzÂ azzal az elûnnyel kezdhette a tÀrgyalÀst, hogy neki hamisÁtatlan amerikai kiejt¢se volt, melyet PhiladelphiÀban szedett fel egy felsûfokÃ ¡zleti
tanfolyamon.
Shushwe elûsz´r is hangsÃlyozta: az alkotmÀny tiltja, hogy a k¡lf´ldiek f´ldet vÀsÀroljanak.
ä °s ¢n csak tudom, aranyapÀm, mert ¢n Ártam azt a kurva alkotmÀnyt, a k¢t sz¢p
kezemmel.
ä De haszonb¢rletbe venni csak lehet?
ä M¢g sz¢p. Az alkotmÀny enged¢lyezi, hogy k¡lf´ldiek haszonb¢rlûk legyenek.
ä Mondjuk kilencvenkilenc ¢vre?
ä Adok magÀnak tizen´t´t.
ä Micsoda? Hogy ¢n milliÂkat fecc´ljek bele ebbe a sivatagba egy tizen´t ¢ves b¢rlet¢rt? Na ne szÂrakozzon velem, kormÀnyzÂ Ãr.
ä Tizen´t ¢v ä ism¢telte meg Gabriel Shushwe. ä De meghosszabbÁthatÂ. Enn¢l
messzebb nem tudok elmenni.
ä MeghatÂ. MindjÀrt elsÁrom magam ä vÀlaszolta a libanoni.
ä R¢szemrûl a szerencse ä mosolygott rÀ vissza a kormÀnyzÂ. ä °s nincs semmi bÃjtatott illet¢k vagy kenûp¢nz. ViszonzÀsk¢ppen persze az Àllam is leszakÁtja, ami jÀr.
Karam most mÀr nagyon Âvatos volt.
ä Osztal¢krÂl van szÂ?
Shushwe bÂlintott.
ä ¹tven szÀzal¢k. A bruttÂbÂl.
Karam hitetlenkedve jajdult fel.
ä A teljes bev¢telbûl? Ez az¢rt viccnek is rossz.
ä Plusz munkaszerzûd¢sek az embereimnek, akik magÀnÀl fognak dolgozni.
ä Az istenit neki! ä Karam d¡h¢ben fÀjdalmasat sÂzott a sajÀt t¢rd¢re, hogy tartani
tudja a szÀjÀt. Elv¢gre nem lehet csak Ãgy berontani egy Ãj, autonÂm Àllamba, ¢s
nyomban leteremteni a kormÀnyzÂt. Ezt m¢g egy kezdû vÀllalkozÂ is tudja. Shushwe
kormÀnyzÂ egy pofÀtlanul zabrÀlÂ, uborkafÀra felkapaszkodott szarjankÂ. LegalÀbbis
ez volt Karam nyelve hegy¢n, de ehelyett a megszokott sz´veg¢vel folytatta.
ä Maguk most f´lker¡lnek a t¢rk¢pre, kormÀnyzÂ Ãr. KacsalÀbon forgÂ palotÀjuk
lesz, meg minden, amit csak a vend¢g akar; a legszer¢nyebb ´r´m´ktûl a legf¢nyüzûbb
csodÀkig. Nekem elhiheti ä tette hozzÀ bizalmasan ä, mert ´sszehoztam mÀr ¢letemben egy-k¢t ilyen helyet. ä BÀr a k´vetkezû mondatot elismer¢snek szÀnta, m¢gis hallatszott, hogy nem mÃlt el teljesen a m¢rge: ä Nagy spÁler maga, kormÀnyzÂ Ãr, annyi
szent. Ha egyszer a kez¢be veszi a dolgot, akkor az el is lesz int¢zve. Hideg fejü, okos
spÁler.
Shushwe kecsesen biccentett.
ä M¢g sz¢p.
Ndbele atya nagyjÀbÂl akkor hagyta el szutykos sz¡lûf´ldj¢t, amikor Karam csodapalotÀja kinûtt a pusztÀbÂl, ¢s ÂriÀsi faketrec¢ben meg¢rkezett az elsû k¢t elkÀbÁtott nagyvad (egy elefÀnt meg egy orrszarvÃ), hogy ben¢pesÁts¢k a rezervÀtumot. Az ´nt´zû-
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cs´veket is ez idû tÀjt fektett¢k le a r´gbipÀlya alÀ. Ndbele atya tÀvozÀsakor fokozott
vÀrakozÀs ¢rzûd´tt a levegûben. A szer¢ny bÃcsÃ¡nneps¢gen Gabriel Shushwe kormÀnyzÂ azt mondta Ndbel¢rûl, hogy û a feh¢rek lakta D¢l-Afrika szÁv¢t megc¢lzÂ volfrÀmhegyü dÀrda. Kiemelte: a fejlûdû Fekete-Afrika az emberek k´z´tti meg¢rt¢s biztatÂ jelek¢nt ¡dv´zli, hogy az egyhÀz t¢rÁtû tev¢kenys¢ge v¢gre szÀznyolcvan fokos
fordulatot vett, ¢s rÀmutatott, hogy ez a fordulat egybeesik a nagybankok hasonlÂk¢ppen ´rvendetes int¢zked¢s¢vel; ugyanis a fekete vezetûk kinevez¢se a feket¢k
bankfiÂkjaiba nemcsak az ¡zleti ¢letben v¢grehajtott energikus l¢p¢s volt, hanem valÂszÁnüleg az egyhÀz lelkiismeret¢t is felpiszkÀlta; ¢s û se szeretne kimaradni azok k´z¡l, tette hozzÀ a kormÀnyzÂ, akik melegen k´sz´ntik a nagy hatalmÃ int¢zm¢nyek
t´rekv¢s¢t az ûsi eurÂpai elûÁt¢letek elhantolÀsÀra, valamint az egy¡ttmük´d¢s ¢pÁtû
szellem¢nek meghonosÁtÀsÀra Fekete-Afrika f´ldj¢n. Ndbele atya, jelentette ki Gabriel
Shushwe, Ãgy tÀvozik innen, ahogyan MÂzes ment be a FÀraÂ orszÀgÀba, ¢s û az Ãj
idûk jele, megmutatvÀn, hogy ahol a bankÀrok elkezdenek valamit, ott az egyhÀz sem
maradhat t¢tlen. Az ¡nneps¢g vend¢gei borospoharuk m´g¡l az aprÂcska Ndbele
atyÀt m¢regett¢k. KarcsÃ, t´r¢keny alkat, finom, meg-megrebbenû ujjakkal ¢s kiugrÂ
ÀdÀmcsutkÀval, az ajka hirtelen, vÀratlanul egy-egy f¢lmosolyra szalad sz¢t, amitûl ÀlmodozÂ arcvonÀsai is felragyognak. A vend¢gek Ãgy ¢rezt¢k, hogy Ndbele atya bizony
feltünûbb jel is lehetne (sût n¢melyik¡k szerint ez egyenesen kÁvÀnatos lett volna).
ä Most aztÀn sürü hetek k´vetkeznek ä figyelmeztette Ndbel¢t Shushwe kormÀnyzÂ.
ä Ez a k¡ldet¢sem ä mondta egyszerüen a kicsi pap. ä Nekem kell elvinnem a jÂ
hÁrt a feh¢r embereknek; ûk lesznek a nyÀjam.
ä Ezt az¢rt nem venn¢m k¢szp¢nznek ä mondta Shushwe.
ä K¢rem az ÀldÀsÀt ä szÂlt Ndbele a kormÀnyzÂhoz.
ä Persze, persze ä ¢s Shushwe jÀt¢kosan karba bokszolta a fiatal papot. ä Eredj, ¢s
feszÁtsd meg a sok latort, a fene a fajtÀjukat!
Az ifjÃ, fekete bûrü papot Ãj pl¢bÀniÀjÀn a termetes, pocakos O'Shea atya ¡dv´z´lte.
A kiÀllÂ jÀromcsontÃ, rÂzsaszÁn k¢pü, elÀllÂ, de sz¢p f¡lü O'Shea az ÁrorszÀgi Wexfordba valÂ volt. Az egyhÀz, id¢zte a pl¢bÀnos a megy¢sp¡sp´k szavait, Àt¢rt¢kelte hivatÀsÀt Fekete-AfrikÀban: mostantÂl nem az a fû c¢l, hogy a pogÀny tudatlansÀgban
leledzû ûslakÂkat megkeresztelj¢k, hanem hogy a magabiztos feh¢r gy¡lekezeteket elt¢rÁts¢k k¢nyelmes faj¡ld´zû n¢zeteiktûl. Ndbele atya nem mÀs, mint a sokkterÀpia
¢lcsapata, s kinevez¢se tulajdonk¢ppen az Ãj idûk jele. O'Shea atya k¢nytelen volt bevallani magÀnak, hogy valamelyest nagyobb formÀtumÃ jelben rem¢nykedett.
HiÀba akarta O'Shea atya egyben tartani a gy¡lekezetet, a tÀrsasÀg kett¢szakadt,
mihelyt Ndbele megkezdte szolgÀlatÀt a pl¢bÀniÀn. Arra pedig v¢gk¢pp nem volt kaphatÂ egyik hÁvû sem, hogy O'Shea viselked¢s¢t k´vetve Ãgy tegyen, mintha teljesen
h¢tk´znapi kinevez¢s t´rt¢nt volna. Akadtak olyanok ä p¢ldÀul Sam Mervyn ä, akik
nyÁltan kiÀlltak Ndbele mellett, kijelentv¢n, hogy az elûÁt¢letek ideje lejÀrt, ¢s jobb, ha
mindenki belet´rûdik abba, hogy a vÀltozÀsokat nem lehet megÀllÁtani. Sam Mervyn
mint bankÀr tisztÀn ¢rezte a vÀltozÀsok jeleit a munkÀjÀban, tudta, hogy az egyik nagy
fekete vÀrosr¢szben a c¢ge egy afrikait nevezett ki a bankfiÂk igazgatÂjÀnak ä jÂllehet
a kinevez¢s Sam tanÀcsa ellen¢re ¢s a sajÀt jel´ltje rovÀsÀra t´rt¢nt. M¢gis, mondta
fÀjdalmas mosollyal, û, mÀrmint Sam, ¢szrevette, ¢szre kellett vennie, hogy vÀltoznak
az idûk. Sam Mervyn m´g´tt felsorakozott Arthur (Dagi) Reynolds, a k´rtek¢pü, sz¡rke szemü festm¢nyrestaurÀtor, akinek a fia a szeminÀriumba jÀrt, hogy bel¢phessen
a redemptorista rendbe, tovÀbbÀ Tim O'Hara, a visszavonult zsok¢, meg a hullad¢k
f¢mmel kereskedû ´reg Valenti. A mÀsik oldalon Boy Stockenstroom ¢pÁt¢si vÀllalkozÂ
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¢s elszÀnt tÀbora Àllt. O'Shea atya hamar ¢szrevette, hogyan alakulnak az erûvonalak.
Az egyik szombat d¢lutÀn n¢gy ¢s hat k´z´tt, mÁg a t´bbi pap gyÂntatott, az atya beballagott a templomba. A vezeklûk a k´z¢psû folyosÂ k¢t oldalÀn, a hÀtsÂ padsorokban
t¢rdepeltek, ki-ki legkedvesebb papja gyÂntatÂsz¢ke mellett. Amikor Sam Mervyn
meg a barÀtai meg¢rkeztek, a padot szÀntszÀnd¢kkal a fekete pap gyÂntatÂsz¢ke fel¢
nyomtÀk. AztÀn szÀllingÂzni kezdett Boy Stockenstroom csapata. Koszos munkaruhÀban ¢rkeztek, s´rszagot Àrasztottak, a j¢ghideg szenteltvizet lefricskÀztÀk az ujjuk
hegy¢rûl, ¢s gÃnyos alapossÀggal tanulmÀnyoztÀk Ndbele atya nev¢t a gyÂntatÂsz¢k
ajtajÀn elhelyezett kartonlapon, hogy aztÀn megvetûleg hÀtat fordÁtsanak Ndbel¢nek
¢s gyÂnÀsra vÀrakozÂ hÁveinek, ¢s Àtvonuljanak a tÃloldali padsorba, mit sem t´rûdve
azzal, hogy ott ¢pp melyik pap gyÂntat. Stockenstroom bandÀjÀba tartozott Jeff Craskil, a k´zponti uszoda igazgatÂja (akinek k¢sûbb tÀvoznia kellett a vÀrosbÂl, mert kislÀnyokat molesztÀlt), Rob Butler t¢glakereskedû, tovÀbbÀ az erûszakos ¢s kiszÀmÁthatatlan Pienaar ezredes. A templomban mindk¢t csoport megmaradt a hangos pisszeg¢sn¢l meg a sz¢les karmozdulatoknÀl, amikor az Ãjonnan ¢rkezûket a sajÀt padsoraikba hÁvtÀk, hogy nagyobb szavazÂtÀborra tegyenek szert ellenfel¡kn¢l. A hadviselû
felek szÃrÂs pillantÀsokat l´velltek egymÀsra. O'Shea atya azt talÀlgatta, vajon Ndbele
¢szrevette-e mÀr, hogy kialakultak a frontvonalak.
Sam Mervyn feles¢ge tovÀbbment, ¢s k¢rd¢st int¢zett Ndbele atyÀhoz. Ez az elszÀnt
nû a hÀborÃban a l¢gierûn¢l szolgÀlt. Egyike volt annak a n¢hÀny h´lgynek, aki a t¡z¢rvizsgÀn is Àtment, s bÀr a front egyszer sem hÃzÂdott ennyire d¢lre, Mrs. Mervyn
m¢gis meglehetûs hÁrnevet szerzett, amikor 1943-ban egy nyÀri d¢lutÀn rendezett lûgyakorlaton az irÀnyÁtÀsa alatt ÀllÂ l¢gelhÀrÁtÂ egys¢g sorozatban tizenhÀrom kormÀnyozhatÂ l¢ghajÂt lûtt le, sût ezutÀn a f¢nyk¢pe is megjelent az ´sszes lapban.
ä Nem tudom, tisztÀban van-e vele, atyÀm, de azt hiszem, k´teless¢gem figyelmeztetni, hogy a kinevez¢s¢rûl a hÁvek igencsak k¡l´nb´zûk¢ppen v¢lekednek. Egyesek,
akÀrcsak ¢n, ´r´mmel lÀtjÀk, mÀsok azonban hallani sem akarnak magÀrÂl. Azt hiszem, megint a r¢gi nÂta.
A papocska ajkÀn megjelent a szokÀsos f¢lmosoly.
ä Ezzel ¢n nem t´rûdhetek. A lelkipÀsztornak eggy¢ kell vÀlnia a nyÀjÀval. MÀsk¡l´nben hogyan tudnÀ kihozni a szolgÀlat hÀzÀbÂl?
K¢sûbb Mrs. Mervyn a fej¢t ingatva azt mondta a f¢rj¢nek:
ä Szerintem IzrÀel n¢p¢nek tart minket. K¡l´n´s, felett¢bb k¡l´n´s.
Mrs. Mervyn mindent megtett, hogy Ndbel¢t befogadja a k´z´ss¢g; meghÁvta azokba a jÂt¢konysÀgi bizottsÀgokba, melyek hasznÀltcikk-vÀsÀrokat, tombolÀt meg szabadt¢ri ¡nneps¢geket szerveztek az egyhÀzk´zs¢g javÀra; ¢s Ndbele is akkor jutott
hozzÀ az ¢let¢ben k¢sûbb oly fontossÀ vÀlÂ r¢gi ÃjsÀghalmokhoz, amikor felajÀnlotta,
hogy a szÀllÀsÀt raktÀrnak is hasznÀlhatjÀk.
Ndbele autonÂm ÀllamÀnak kormÀnyzÂja ¢rdeklûdû levelet Árt:
Kedves AtyÀm!
KikupÀlta mÀr ûket? Fogadok, hogy nem! Ez a n¢ps¢g m¢g a r¢gi rendben nûtt fel. Csak akkor
tudja helyretenni ûket, ha k´p rÀjuk, ¢s a nullÀrÂl kezdi az eg¢szet. Nekem aztÀn elhiheti.
BÀtorsÀg!
ºdv´zli
Gabriel Shushwe kormÀnyzÂ
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Ndbele vÀlaszlevel¢ben megk´sz´nte a kormÀnyzÂ egy¡tt¢rz¢s¢t, ¢s kijelentette,
hogy bÀr t´k¢letesen egy a gy¡lekezettel, azt talÀn m¢g korai volna rem¢lni, hogy a
gy¡lekezet is eggy¢ vÀlt vele.
Nem sokkal ezutÀn k¢t sÃlyos p´r´lycsapÀs zÃzta sz¢t O'Shea atya abb¢li rem¢nyeinek utolsÂ darabkÀit is, hogy elfogadtassa a fekete papot az egyhÀzk´zs¢g rendes tagjak¢nt. A baj akkor kezdûd´tt, amikor O'Shea felÁrta Ndbel¢t az Ãgynevezett kenet¡gyeleti listÀra. A tartal¢kos ¡gyeletesek k´z¢ ´nk¢ntes alapon ker¡ltek a papok, hogy
azutÀn a nap bÀrmely pillanatÀban kihÁvhassÀk ûket az utolsÂ kenet feladÀsa c¢ljÀbÂl.
A gyakorlatban ä legalÀbbis ez idÀig ä valÂban ´nk¢ntes volt a jelentkez¢s, most azonban O'Shea elt´k¢lte magÀban, hogy a legt´bb esethez a fekete papot fogja kik¡ldeni.
O'Shea Ãgy okoskodott, hogy a gy¡lekezet Ágy ugyanolyan papnak fogja lÀtni Ndbel¢t,
mint a t´bbit, aki az¢rt j´n, hogy l¢tfontossÀgÃ szerep¢nek megfelelûen vigaszt, megk´nnyebb¡l¢st ¢s szents¢get hozzon a tÀvozÂ l¢leknek, s ezzel lassan a Ndbele-ellenes
elûÁt¢letek is el fognak tünni. Aki a halott Ãtra k¢sz¡lûd¢s¢ben segÁt, az biztosan tagja
lehet majd a Katolikus F¢rfiegyletnek ¢s mÀs, az egyhÀzk´zs¢g ¢let¢t irÀnyÁtÂ bizottsÀgoknak is, melyekben hagyomÀnyosan Roy Stockenstroom ¢s hÁvei voltak a hangadÂk. E nagyralÀtÂ tervnek elûre nem lÀthatÂ ¢s roppant sajnÀlatos k´vetkezm¢nye
lett. Ez a terv vezetett az emlÁtett k¢t p´r´lycsapÀshoz, melyek sz¢tzÃztÀk O'Shea legszebb rem¢nyeit ä jeles¡l a halÀlesethez; majd a mÀsodikhoz, a hordozhatÂ v¢c¢hez.
Amikor az utolsÂ kenethez k¢rtek papot, O'Shea atya Ãgy ¢rezte, itt a soha vissza
nem t¢rû alkalom, mert Ãjfent bebizonyosodott, Isten Ãtjai kif¡rk¢szhetetlenek, hiszen most is micsoda lehetûs¢get teremtett (minden szentbesz¢dn¢l hatÀsosabbat),
hogy ki-ki napnÀl vilÀgosabban lÀssa: az elkeseredett emberi l¢lek, ha vigaszra vÀr,
lelkipÀsztorÀ¢rt kiÀlt szorultsÀgÀban, s ekkor mÀr mit sem t´rûdik az illetû pap bûr¢nek szÁn¢vel.
A papi segÁts¢g¢rt ¢rkezû dÃlt ¢s zavarodott szem¢ly nem volt mÀs, mint Jeff Craskil,
Stockenstroom lelkes harcostÀrsa a Ndbele-ellenes szabadcsapatban. Fel-alÀ t¢blÀbolt
csÁkos pizsamÀjÀra felrÀntott zsemleszÁnü, kapucnis d¡ftinkabÀtjÀban, ¢s szinte esz¢t
vesztette az aggodalomtÂl meg a kialvatlansÀgtÂl. A pizsamanadrÀg szÀra csontos bokÀja f´l´tt lengedezett, fekete cipûj¢ben lÂgott a füzû. Anyja bÀrmelyik pillanatban
kilehelhette lelk¢t, a papnak sietnie kellett. Craskilnek arra se maradt ideje, hogy tiltakozz¢k, amikor O'Shea Ndbel¢t jel´lte ki ä a pap kez¢ben kis bûrsz¡tyû, amelyben
a szent olajat ¢s a halottnak jÀrÂ oltÀriszents¢get tartotta ä, csak annyit tudott Àtpr¢selni elfeh¢redett ajkÀn, hogy rem¢li, szeg¢ny, szerencs¢tlen ¢desanyja nem fog tÃlsÀgosan megijedni, amikor egy ilyen àsajÀtos papÊ toppan be a hÀzba. °desanyja
ugyanis vilÀg¢let¢ben konzervatÁv n¢zeteket vallott ä tette hozzÀ Craskil, ¢s jelentûs¢gteljes pillantÀst vetett O'Shea-re, nehogy a megjegyz¢st v¢letlen¡l f¢lre¢rtse.
O'Shea a legkev¢sb¢ sem ¢rtette f¢lre, de inkÀbb nem szÂlt egy szÂt sem. Ehelyett egyszerüen az ÂrÀjÀra pillantott, mire Craskil azon nyomban nekiindult az ¢jszakÀnak a
sarkÀban Ndbel¢vel.
Craskil anyja sz¢les Àgyon fek¡dt. Az ÀgytÀmlÀt sÀrga t´lgybûl faragtÀk, f¢nyes politÃrjÀn t¡kr´zûd´tt az idûs h´lgy ritkÀs, ûsz haja ¢s a hÀtÀt tÀmasztÂ pÀrna. A szÀja
nyitva volt; kurtÀn, aprÀnk¢nt szedte a levegût, az ajkÀn n¢hÀny verejt¢kcsepp. Az
orvos ¢pp szedte a sÀtorfÀjÀt, ¢s k´z´lte Ndbel¢vel, hogy itt az orvostudomÀny mÀr
nem segÁthet, ¢s hogy a h´lgynek voltak vilÀgos pillanatai az ¢jjel, de valÂszÁnütlen,
hogy m¢g egyszer megszÂlaljon. Jeff Craskil kikÁs¢rte az orvost, Ndbele pedig becsukta az ajtÂt, ¢s le¡lt az Àgy sz¢l¢re. Elsuttogta Mrs. Craskil nev¢t, de vÀlaszt nem kapott.
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GyÂntatni tÃl k¢sû volt mÀr, ¢s az Àllapota azt sem engedte meg, hogy szent ostyÀt
vegyen magÀhoz. A pap elûvette a szent olajat meg egy kis vattacsomÂt, ¢s hozzÀlÀtott,
hogy felkenje. Ndbel¢nek most kellett elûsz´r kiszolgÀltatni halottnak a szents¢get,
¢s ahogy a b¢k¢sen fekvû asszonyt n¢zte, ¢rzett valami megnyugtatÂt, biztatÂt, sût szinte meghatÂt ebben a gyeng¢d tÀvozÀsban. Ahogy a homlokÀra kente az olajat, ¢s valami ÀltalÀnos feloldozÀst suttogott, d´bbenettel lÀtta, hogy a h´lgy szeme tÀgra nyÁlik, mintha az ¢rint¢s ¢letre keltette volna, s a tiszta tekintetü, sz¡rke szempÀr rÀszegezûdik.
Ndbele zavartan ¡lt le az Àgy melletti sz¢kre. ögy lÀtszott, hogy az utolsÂ kenet
feladÀsÀnak kÁs¢rlete, az oltÀriszents¢g, a tÀvozÂ l¢lek ÃtjÀt segÁtû vigasz mintha ellenkezû hatÀst ¢rt volna el. Mrs. Craskil nagyon is ¢lt, sût mintha fel akart volna ¡lni az
Àgyban.
ä No de Thomas, mit kell lÀtnom? Munka k´zben le¡l? ä Mrs. Craskil hangja erûs,
tiszta, parancsolÂ volt. A homlokÀn maradt szent olaj Ndbele szem¢be csillogott. A
pap r¢m¡let¢re a h´lgy tovÀbb k¡zd´tt, hogy fel¡lj´n, mÁg v¢g¡l siker¡lt a k´ny´k¢re
tÀmaszkodnia. ä HÀt csak folytassa ä adta ki a parancsot ä, nehogy azt higgye, hogy
ami¢rt beteg vagyok, mÀr elkanÀszodhat ä ¢s Ndbel¢re bÀmult.
Ndbele levegût is alig kapott, de gyorsan magÀhoz t¢rt. °szrevette, hogy m¢g mindig a markÀban szorongatja a vattacsomÂt meg az olajos ¡veget.
ä Gyer¡nk, fiam, gyer¡nk.
Ndbele a szoba sarkÀba ment, egy kis olajat cs´ppentett a vattÀra, ¢s nekiesett egy
nagy komÂd f¢nyesÁt¢s¢nek, mik´zben a hÀta k´zep¢n ¢rezte a h´lgy szigorÃ pillantÀsÀt.
ä °s amikor v¢gzett, Thomas, akkor aztÀn meglÀssam az arcom a komÂd fiÂkjÀn!
ögy ragyogjon, mint a nap! ä ¢s Mrs. Craskil egy hosszÃ sÂhajtÀssal visszahanyatlott
a pÀrnÀjÀra.
Ndbele f´l se n¢zett, annyira csak a munkÀra ´sszpontosÁtott. ¹r¡lt, hogy Gabriel
Shushwe kormÀnyzÂ nem lÀtja ezekben a percekben. ¹r¡lt, hogy senki sem lÀtja. De
hÀt mi egyebet is tehetett volna, mint hogy tiszteletben tartja a haldoklÂ kÁvÀnsÀgÀt?
RÀlehelt a finomra csiszolt faanyagra, ¢s ÃjbÂl Àtd´rzs´lte. MÀr nagyon sz¢pen csillogott. Nem is hagyta abba a f¢nyesÁt¢st addig, mÁg a gy´ng¢cske szuszogÀs az Àgyban
abba nem maradt.
A szoba elûtt Jeff Craskil lehajtott fûvel ¡lt egy sz¢ken. Az arca falfeh¢r volt, halkan
sÁrdogÀlt, a cipûje orra ´ssze¢rt a pizsamanadrÀg alatt, a füzûje tovÀbbra is lÂgott. Mellette egy nÀla is nagyobb darab f¢rfi Àllt neonk¢k flanel´lt´nyben, kigombolt feh¢r
ing¢n Ãgy fÃrÂdott Àt mellszûrzete, mint sok fekete tü. V´r´s ¢s d¡h´s bikanyaka volt,
¢s a koponyÀjÀn ritkÀs haj, s most mindkettût vadul vakarÀszta a lapÀtkez¢vel.
Craskil bÃs, barna szem¢t kÁvÀncsian f¡ggesztette Ndbel¢re, aki a fej¢t rÀzta. Az
uszodaigazgatÂ megprÂbÀlt uralkodni magÀn, ¢s a nagydarab f¢rfira mutatott.
ä Ez itt az anyÀm rokona Uitenhag¢bÂl. Eg¢sz ¢jszaka utazott, hogy idûben ide¢rjen; mindig odavolt ¢rte.
Az uitenhagei rokon ¡res tekintettel meredt Ndbel¢re.
ä Bemehetek? Megn¢zhetem?
ä Mrs. Craskil elk´lt´z´tt az ¢lûk sorÀbÂl ä mondta halkan a pap. ä Nagyon b¢k¢sen
t´rt¢nt. Azt hiszem, boldog volt, amikor tÀvozott.
Jeff Craskil m¢lyet sÂhajtott; mÀr elûk¢szÁtette magÀt az esem¢nyre.
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ä Mi¢rt nem megy be megn¢zni a nagyijÀt? ä biztatta Ndbele gyeng¢den az uitenhagei rokont.
ä Tulajdonk¢ppen nem a nagymamÀja, tÀvolibb a rokonsÀg. De az¢rt odavolt ¢rte
ä mondta Craskil.
A nagydarab f¢rfi odal¢pett Craskilhez, ¢s alaposan mellbe d´ngette.
ä Mit ugat bele ez a fekete tetü?
ä Pap ä felelte Craskil, lefogta a nagydarab f¢rfi ´kl¢t, ¢s barÀtsÀgosan megveregette. ä Azt hiszem, most bemehetn¢nk, hogy megn¢zz¡k.
Az uitenhagei rokon ott Àllt k¢ts¢gkÁv¡l legkitünûbb neonk¢k flanel´lt´ny¢ben meg
a kigombolt nyakÃ feh¢r ing¢ben, amelyen most m¢g t´bb fekete mellszûr fÃrÂdott
Àt tü gyanÀnt, s amelybûl erûteljesen emelkedett ki v´r´s, d¡h´s bikanyaka, s mÁg
egyik ´kl¢t Craskil fogta, a szabadon maradt kez¢vel zavartan, a d¡htûl robbanÀsig
fesz¡lve vakarÀszta ritkÀs hajÃ koponyÀjÀt.
ä Mi a rossebet n¢zz¡nk rajta? Meghalt. Az¢rt bumliztam ide sok szÀz m¢rf´ldet,
hogy egy szem¢t Âafrikai megelûzz´n?!
ä ¹r´mmel nyÃjtottam neki vigaszt, amennyire csak tûlem telt ä szÂlalt meg Ndbele
szer¢nyen. ä Ilyen helyzetekben a pÀsztornak a nyÀj mellett a helye.
A nagydarab f¢rfi kihÃzta az ´kl¢t Craskil vigasztalÂ szorÁtÀsÀbÂl, ¢s arcul csapta
vele Ndbel¢t.
ä Nincs itt teneked semmif¢le nyÀjad! ä ¡v´lt´tt a fÀjdalomtÂl lesÃjtott rokon. ä Ha
arra gondolok, hogy ezt a pofÀt lÀtva hunyta le a szem¢t...
Craskil talpra segÁtette Ndbel¢t.
ä Mondtam, hogy odavolt ¢rte. °n idûben szÂltam.
ä Teljes lelki b¢k¢ben halt meg, uram, szavamra mondom.
ä B¢k¢ben?! Majd adok ¢n neked b¢k¢t! ä azzal a nagydarab f¢rfi megint behÃzott
egyet Ndbel¢nek.
ä °s nem is katolikus. Ez a baj ä tette hozzÀ Craskil.
A Ndbele atyÀt ¢rt tÀmadÀs sÃlyos gondokat okozott O'Shea pl¢bÀnosnak. Azt semmi esetre sem lehetett rÀfogni, hogy szemet huny az ¡gy felett, vagy hogy elbagatellizÀlja a kegyeletes k¡ldet¢s¢ben megtÀmadott papja eset¢t. Elbesz¢lgetett Jeff Craskillel, aki a legkev¢sb¢ sem bizonyult segÁtûk¢sznek. Felmer¡lt, hogy a rokon odavolt
a n¢hai Mrs. Craskil¢rt, felmer¡lt, hogy Craskil megemlÁtette Ndbel¢nek: a rokon sajnÀlatos mÂdon nem katolikus, ¢s felmer¡lt legfûk¢ppen az, hogy a rokon Uitenhag¢ba
valÂ, ahol ä amint azt Craskil kifejtette a pl¢bÀnosnak ä az emberek nagyon nincsenek
hozzÀszokva, hogy afrikaiak j´jjenek ki szeretteik hÀlÂszobÀjÀbÂl ¢jnek ¢vadjÀn.
O'Shea atya nem ¢rte be a magyarÀzkodÀssal, ¢s nyomat¢kosan elÁt¢lte a papja elleni
tÀmadÀst. àA pap Isten embere a f´ld´nÊ ä jelentette ki Craskilnek indulatosan. Craskil, akit feld¡hÁtett a szerinte indokolatlan vÀdaskodÀs, azzal vÀgott vissza, hogy az
olyan ember, aki komolyan mond ilyesmit, valÂszÁnüleg mÀr mindent bevesz.
Sam Mervyn ¢s a feles¢ge, valamint Reynolds, O'Hara ¢s az ´reg Valenti kijelentett¢k, hogy szÁvesen tÀmogatjÀk Ndbel¢t, ha bepereli az uitenhagei rokont, hogy keresnek neki egy ¡gyv¢det, ¢s kifizetik a honorÀriumÀt, mert ez olyan eset, amelyben
strat¢giai fontossÀgÃ az ÀllÀsfoglalÀs. O'Shea atya komoly dilemma el¢ ker¡lt. Egy pillanatra sem akarta, hogy bÀrki azt higgye rÂla, az eff¢le tÀmadÀst nem tartja felhÀborÁtÂ, ostoba ¢s Isten ellen valÂ cselekedetnek. MÀsr¢szt viszont egyetlen porcikÀja sem
kÁvÀnta a bÁrÂsÀgi tÀrgyalÀst, ahol az egyhÀzk´zs¢g hÀborÃskodÂ politikai csoportjai-
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nak tagjai mind lelkesen felvonulnÀnak tanÃsÀgt¢telre, s ezzel egyidejüleg a vasÀrnapi
ÃjsÀgok hÀtlapjÀn is elfoglalnÀk az ûket megilletû helyet.
O'Shea atya gondjain maga Ndbele k´nnyÁtett. Lesz´gezte, hogy bÀr az uitenhagei
rokon tÀmadÀsa roppant sÃlyos v¢tek, nem utolsÂsorban az¢rt, mert (akÀr katolikus,
akÀr nem) Isten felkentj¢re emelt kezet; ugyanakkor nem szabad megfeledkezni az
illetû m¢ly bÀnatÀrÂl ¢s arrÂl, hogy egy fÀjdalomtÂl sÃjtott ember nem felelûs a tettei¢rt. °s neki, mÀrmint Ndbel¢nek igazÀn esze ÀgÀban sincs perre menni, sût az is megfordult a fej¢ben, hogy esetleg û maga provokÀlta az uitenhagei rokont. °s ahogy jobban belegondol, hÀt egyre inkÀbb Ãgy lÀtja, hogy aznap este t¢nyleg volt valamicske
provokatÁv elem a sajÀt viselked¢s¢ben.
O'Shea atya hitetlenkedve simÁtotta v¢gig a homlokÀt.
ä Vagyis fogadjam el, hogy bizonyos ¢rtelemben a papom felelûs ez¢rt a brutÀlis
tÀmadÀs¢rt?
Ndbele bÂlintott.
ä De hÀt m¢gis hogyan? Mit csinÀlt, Ndbele atya?
Ndbele a k¢k-z´ld jÀromcsontjÀt simogatta, ¢s a szem¢t forgatta, hogy felid¢zze a
t´rt¢nteket.
ä MiutÀn elûsz´r meg¡t´tt, ¢s ¢n felÀlltam ¢s szemben¢ztem vele, azt hiszem, igen
hatÀrozottan f´lmer¡lt bennem, hogy akkor most odatartom a mÀsik orcÀmat is.
Amikor ez a hÁr elterjedt, mindk¢t tÀbornak tÀtva maradt a szÀja ä bÀr mÀs-mÀs
okbÂl. A Stockenstroom-pÀrtiak¢ attÂl az arcÀtlansÀgtÂl, amire Ndbele a viselked¢s¢vel kapcsolatban utalt, a Sam Mervyn-istÀk¢ pedig az¢rt, mert a pap sajnÀlatos mÂdon
elszalasztotta az alkalmat, amikor egy erûszakos feh¢r emberre rÀ lehetett volna hÃzni
a vizes lepedût. A v¢lem¢nyek hiÀba voltak elt¢rûk, m¢gis elker¡lhetetlen¡l az lett a
hatÀsuk, hogy elsû Ázben hoztÀk egymÀshoz k´zelebb az egyhÀzk´zs¢g valamennyi tagjÀt. Most t´rt¢nt meg elûsz´r, hogy politikai n¢zeteiktûl f¡ggetlen¡l mindannyian talÀltak valami kifogÀsolnivalÂt Ndbel¢ben.
Nem sokkal k¢sûbb O'Shea atya, aki ä titokban ¢s sajnÀlkozva ä k¢nytelen volt megÀllapÁtani Ndbele egyre k¢nyesebb helyzet¢t az egyhÀzk´zs¢gben, kihÃzta a fekete pap
nev¢t a kenet¡gyeleti listÀrÂl, ¢s Àttette jÂt¢konysÀgi feladatokhoz, amelyekben bûvelkedett a pl¢bÀnia. àLetudjuk a tÀrsasÀgi ¢letetÊ, mondtÀk a papok erre a tev¢kenys¢gre, amely abbÂl Àllt, hogy r¢szt kellett venni a jÂmÂdÃ asszonysÀgokbÂl ÀllÂ k¡l´nf¢le bizottsÀgok Àltal szervezett szÀmos kirakodÂvÀsÀron, vasÀrnapi tÀncesten, tollaslabdaversenyen, mükedvelû szÁnielûadÀson, bolhapiacon, csecsebecse- ¢s gyerekcsemege-vÀsÀron. Ebben a mell¢kszerep¢ben kezdett Ndbele elk¢rni ¢s gyüjteni r¢gi ÃjsÀgokat, melyeket a szobÀjÀban halmozott fel. Ha jÂl belegondolunk, nagyjÀbÂl ekkor
lehetett a vÀltozÀs elsû jeleit is ¢szrevenni rajta. Most t´rt¢nt meg elûsz´r, hogy egy
feladatra nem kijel´lt¢k, ¢s nem mÀsodhegedüsk¢nt mük´d´tt k´zre benne, hanem
a kis pap sajÀt magÀnak talÀlt ki valamit.
°rdeklûd¢s¢t a templom nyugati falÀtÂl a fenyûfÀkig hÃzÂdÂ nagy kert keltette f´l,
ez a sokhektÀros ûserdû, Àthatolhatatlan ¢s elhagyatott vadon. Ndbele hamarosan
megszokott lÀtvÀnnyÀ vÀlt, ahogy kereszt¡lverekszi magÀt a sürü aljn´v¢nyzeten ä fej¢n Âcska szalmakalap, reverendÀja az ´v¢be türve, az ujja a k´ny´k¢n tÃlra felhajtva,
homlokÀn gy´ngy´zû verÁt¢k ä, ¢s a bougainvillaeÀt Àpolja vagy a rÂzsat´veket nyesegeti. Siker¡lt megk´zelÁthetûv¢ tennie ¢s lassan Ãjra ben¢pesÁtenie a halastavat.
Nagy hozzÀ¢rt¢ssel nyeste vissza a repk¢nyt, lekaszÀlta a t¢rdig ¢rû, sÀrgÀsbarna f¡vet
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a d´ngics¢lû, csÁp¢seket osztogatÂ rovarok nyÀri paradicsomÀban, kit¢pte a f´ldbûl a
gyomokat, csinosÁtotta a ciprusokat, ¢s levÀgta az elhalt Àgakat a fenyûfÀkrÂl.
A bizottsÀgbeli h´lgyekkel is remek¡l kij´tt ä ezt O'Shea atya ´rvendetesnek,
ugyanakkor kiss¢ aggasztÂnak talÀlta. Lelkesed¢s¢nek jutalmÀul Ndbele a bizottsÀgi
tagoktÂl biztatÂ szavakat kapott, hogy folytassa csak a kert¢szked¢st, Mrs. Mervyn kijelentette, hogy Ndbele tulajdonk¢ppen Ágy ereszt gy´keret az egyhÀzk´zs¢gben. M¢g
Mrs. Stockenstroom is elismerte, hogy Ndbele atya tulajdonk¢ppen a sajÀt p¢ldÀjÀval
bizonyÁtja be, hogy az egyenlûs¢get nem lehet kierûszakolni, hogy az embernek magÀnak kell meghoznia a d´nt¢seit, hogy Ndbel¢nek el kell fogadtatnia magÀt az eg¢sz
k´z´ss¢ggel, meg hogy a kerti munkÀval valÂszÁnüleg az alapokhoz t¢r vissza, ¢s a szÂ
szoros ¢rtelm¢ben beplÀntÀlja magÀt a t´bbiek k´z¢.
A f¢rfiak mÀsk¢pp lÀttÀk a dolgot. Sam Mervyn kereken kijelentette, hogy bÀr ¢pp
ideje, hogy a kertet is rendbe hozza valaki, m¢gsem lÀtja semmi hasznÀt, ha egy pap
a sajÀt kiskertj¢ben temeti el magÀt, amikor valÂdi hivatÀsa a lelkek gondozÀsa, mÁg
Stockenstroom ¢pÁt¢si vÀllalkozÂ tûle szokatlan mÂdon ¢s meglehetûsen fenyegetû
k¢ppel gondolkodÂba esett, azon tünûdve: nem az t´rt¢nt-e csupÀn, hogy az Ãj pap
rÀtalÀlt a sajÀt szÁnvonalÀnak megfelelû elfoglaltsÀgra. O'Shea atya a megy¢sp¡sp´k
ÀllÁtÀsa ellen¢re is k¢telkedni kezdett abban, hogy ¢pp Ndbele k¢pviseln¢ az anyaszentegyhÀz elt´k¢lts¢g¢t d¢l-afrikai feladatainak ellÀtÀsÀban. Ezt a k¢telyt pedig csak
sÃlyosbÁtotta egy mÀsik, amely egyre gyakrabban motoszkÀlt O'Shea fej¢ben, hiÀba is
prÂbÀlta elhessegetni: ha Ndbele valÂban az Ãj idûk jele, vajon pontosan olyan ez a
jel, amilyet a Mennyei Atya is szeretett volna?
A kapcsolat, az a k¢sûbb v¢gzetesnek bizonyult kapcsolat, amely Ndbele hasznÀlt
ÃjsÀgpapÁrk¢szlete ¢s kerti munkÀssÀga k´z´tt l¢trej´tt, talÀn sohasem j´n l¢tre, ha
nincs az a kis eset a hÃsv¢ti kerti ¡nneps¢gen ä merthogy ekkor k´vetkezett be a mÀr
emlÁtett mÀsodik p´r´lycsapÀs.
Ndbele oly eredm¢nyess¢ggel àtudta le a tÀrsasÀgi ¢letetÊ, hogy mindenki a bizottsÀgokban v¢gzett munkÀjÀrÂl besz¢lt, bÀr lassan kialakulÂ n¢pszerüs¢ge nem terjedt
tÃl a jÂt¢konysÀgi rendezv¢nyeket szervezû buzgÂ h´lgyek kicsiny k´r¢n. àValami beindultÊ ä mondogattÀk a derülÀtÂk, de annyit m¢g a legborÃlÀtÂbbak is elismertek,
hogy ez a helyzet is jobb, mint a semmi. A szokÀsos hÃsv¢ti ¡nneps¢get egy k´zeli
iskola sportpÀlyÀjÀn rendezt¢k, ahol is hatalmas rÂzsaszÁn-feh¢r sÀtrat ÀllÁtottak f´l.
K´r¡l´tte t´bb kisebb sÀtor sorakozott: ezekben kapott helyet a tombola, a csecsebecse- ¢s a kirakodÂvÀsÀr, a nyÁldobÂverseny meg a bingÂ. A papok is elj´ttek term¢szetesen, hiszen mindenki elj´tt ä ez volt az ¢v legjelentûsebb jÂt¢konysÀgi p¢nzgyüjtû
akciÂja. Ndbele is hajnal Âta a helyszÁnen ser¢nykedett. SegÁtett sÀtrat verni, majd a
hÀzi lekvÀrok bÁrÀlatÀt v¢gezte el, a megjelentek szerint nagy hozzÀ¢rt¢ssel ¢s ´nbizalommal. çllÁtÂlag nyert egy kis flakon sampont a tombolÀn, vesztett egy kis p¢nzt a
nyÁldobÀsban, Craskil kislÀnya pedig hozott neki egy cs¢sze teÀt ä ezt mindenki kedvezû jelnek tekintette, ¢s sokan Ãgy ¢rezt¢k, hogy a gesztustÂl javul a kis fekete papot
´vezû l¢gk´r.
T´k¢letes d¢lutÀn volt: az afrikai ûszben pompÀsan s¡t´tt a nap a sportpÀlya t´m´tt
gyep¢re. ögy lÀtszik, m¢giscsak igaz, hogy a k¡l´nb´zû emberfajtÀk megf¢rnek egymÀs mellett ä talÀn ez a nap lesz a kezdet. TalÀn. Sajnos a javulÂ kapcsolatokhoz füzûdû
rem¢nyeket, melyeket oly kegyetlen¡l rombolt le Mrs. Craskil halÀla, v¢gk¢pp szertefoszlatta a hordozhatÂ v¢c¢ esete.
Mint az ¡nneps¢gen mindent, a hordozhatÂ v¢c¢t is egy sÀtorban helyezt¢k el. Igen

Christopher Hope: Ndbele gy¡lekezete ã 357

kicsi, t¢glalap alaprajzÃ, fakÂz´ld vÀszonsÀtor volt, az alakja leginkÀbb egy telefonf¡lk¢re hasonlÁtott. El´l egy vÀszonajtÂn lehetett bemenni. Az ajtÂt a sÀtor sz¢l¢n v¢gigfutÂ nagy, v´r´sr¢z patentsorral lehetett becsukni. A sor elej¢n Stockenstroom ¢pÁt¢si
vÀllalkozÂ vÀrt, m´g´tte Sam Mervyn, majd Jeff Craskil. A nap lejjebb kÃszott az ¢gen,
a sor egyre hosszabb fekete Àrny¢kot vetett a z´ld füre, ¡dÁtû szellû fÃjdogÀlt, a vÀrakozÂk lelk¢re nyugalom ¢s b¢ke telepedett, az a fajta meghitt, barÀti hangulat, amely
vÀratlanul szokott rÀt´rni az emberre AfrikÀban. Mindenki ¢rzi a k¢sû d¢lutÀni nap
simogatÀsÀt a tarkÂjÀn, szem¢t a k¢k ¢gbolt magasÀba emeli, ¢s tudja, hogy a keze
munkÀjÀval meg az eg¢sz vilÀggal is minden rendben van. Az egy¡v¢ tartozÀs, a bajtÀrsiassÀg ¢rz¢se ez, amitûl k´z¢pkorÃ nûk nyilvÀnos helyen is lekapjÀk a cipûj¡ket,
¢s le¡lnek a füre, s amitûl a lÀbujjukkal szÂrakozottan a gyepet kaparÀszÂ, csendesen
elm¢lkedû f¢rfiak a naplemente elsû jel¢re a szÀllodai bÀrba indulnak szilaj mulatsÀgra. A lebukÂ nap esem¢nyszÀmba megy AfrikÀban; a napszÀllta megnyitja a kapukat.
A nap egy oroszlÀn eleganciÀjÀval tÀvozik, ¢s az utÀna maradÂ halvÀny f¢ny megmagyarÀzhatatlan, m¢gis oly kellemes b¡szkes¢ggel dagasztja az emberek (fûleg a feh¢r
emberek) lelk¢t. A nûket pletykÀlkodÀsra csÀbÁtja, a f¢rfiakat m¢lÀzÀsra, majd mindenkit az italos zsÃrkocsihoz, a szÀllodai bÀrba vagy a kokt¢los pulthoz, hogy ott ker¡lj´n pecs¢t ´sszetartozÀsukra, mielûtt teljesen bes´t¢tedne.
Ilyen meghitt hangulatban vÀrakozott Stockenstroom, a lÀba szük terpeszben, mint
egy ûrtiszt¢, karja a hÀta m´g´tt, a sÃlyÀt egyik lÀbÀrÂl a mÀsikra helyezgette t¡relmesen. Nagyon t¡relmesen. K´z´lte Sam Mervynnel, akihez mÀr hetek Âta egy szÂt
se szÂlt, hogy egy szellemdÃs ¡rge kr¢tÀval kiÁrta a vÀszonajtÂra, hogy àTess¢k kopogni!Ê. ¹sszenevettek, ¢s Jeff Craskilhez fordultak, hogy neki is elmondjÀk. A v¢g¢n
Sam Mervyn s¡rget¢s¢re Stockenstroom udvariasan megk¢rte a bent tartÂzkodÂt,
hogy szÁveskedjen a dologgal sietni. A tiszta, ¢rzelemmentes hangon ¢rkezû vÀlasz oly
vÀratlan volt, hogy a vÀrakozÂk szÀja tÀtva maradt. Ndbele jÂval hangosabban besz¢lt
annÀl, mint ami felt¢tlen¡l sz¡ks¢ges volt, hogy szavai Àthatoljanak a v¢kony sÀtorlapon, ¢s azt mondta, az emberek majd sz¢pen megvÀrjÀk, amÁg û befejezi. Stockenstroom dics¢ret¢re legyen mondva: Ãgy tett, ahogy utasÁtottÀk. VÀrakozott, s bÀr t´mpe
ujjaival d¡h´dten vakarta a tarkÂjÀt, tovÀbbra is csak vÀrakozott. Sam Mervyn, aki
olyan zavarban volt, hogy ä amint feles¢g¢nek mes¢lte ä mÀr azt se tudta, hova n¢zzen,
csak f¡ty´r¢szett, minden dallam n¢lk¡l. Craskil leplezetlen¡l vigyorgott. N¢hÀny
perccel k¢sûbb Stockenstroom ä aki igyekezett fegyelmezni a hangjÀt ä ÃjbÂl arra k¢rte
a sÀtor hasznÀlÂjÀt, hogy tÀvozzon. Az eg¢sz sor hÀtrahûk´lt, amikor a sÀtorbeli hang
kijelentette, hiÀba minden s¡rget¢s, ha a term¢szet szÂlÁtja az embert. Az ¢pÁt¢si
vÀllalkozÂ bensûj¢nek legm¢ly¢rûl messze zengû hang ä vagy inkÀbb m¢lys¢ges brekeg¢s ä t´rt fel:
ä Majd ¢n megmutatom neked, hogyan szÂlÁt a term¢szet! ä s¡v´lt´tte Stockenstroom, majd karjÀt sz¢ttÀrva a sÀtornak rontott, s mintha csak Àt akarnÀ ´lelni, lerÀngatta a n¢gy tartÂc´l´prûl, ¢s ugyanezzel a mackÂs ´lel¢ssel f¢lredobta. ä Ha azt mondom, kifel¢, akkor kifel¢! PofÀtlan fekete patkÀny!
Az egyetlen csapÀssal lerombolt sÀtorbÂl egy kupac rÃd, p´c´k meg vÀszon lett, s
a romokon olyan k¢p tÀrult orszÀg-vilÀg el¢, amely O'Shea atya k¢sûbbi ¢rt¢kel¢se
szerint botrÀnyos volt, emellett megalÀztatÀst ¢s kÁnszenved¢st okozott Ndbele atyÀnak ¢s a n¢zûknek egyarÀnt ä mÀrpedig erûsen k¢ts¢ges, hogy kimaradt-e egyetlen
l¢lek is a sportpÀlyÀn e jelenetbûl. Egyszerre volt brutÀlis ¢s bohÂzati a lÀtvÀny, ahogy
Ndbele atya ott ¡lt der¢kig feltürt reverendÀban ¢s bokÀig letolt alsÂnadrÀgban a hor-
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dozhatÂ v¢c¢n, az ¡nneps¢g kellûs k´zep¢n. Egy nû sikoltozni kezdett, sok gyerek elsÁrta magÀt, Stockenstroom csak Àllt, ¢s ä ahogy a munkÀsok szoktÀk ä ´kl¢vel a tenyer¢be csapott, Sam Mervyn hÀtat fordÁtott Ndbel¢nek, sût m¢g Craskil is inkÀbb az
arra jÀrÂkat n¢zte. Csak Ndbele moccant. Gyorsan lenyÃlt, majd f´lÀllt, ¢s a reverenda
szeg¢lye mÀris a hely¢n, a bokÀja k´r¡l ä bÀmulatos volt a hidegv¢re. Azok, akik magukhoz t¢rtek, ¢s k¢pesek voltak k´vetni az esem¢nyeket, azt ÀllÁtottÀk, hogy Ndbele
k´nnyed, term¢szetes tÀvozÀsa szÀmukra f¢lelmetesnek ¢s aggasztÂnak tünt. Stockenstroom persze azt mondta az eset utÀn, hogy akkor is Ágy viselkedett volna, ha
bÀrki mÀs ¡l bent, ¢s szÂl ilyen modorban. De nem hittek neki, ¢s O'Shea atya kitiltotta
a templombÂl, eltÀvolÁtotta a bizottsÀgokbÂl, ¢s kihÃzta a nev¢t az egyhÀzk´zs¢gi n¢vsorbÂl. Az esetet azonban nem lehetett meg nem t´rt¢ntt¢ tenni.
A gy¡lekezet k¡l´n´s reakciÂja egyÀltalÀn nem felelt meg O'Shea atya vÀrakozÀsÀnak. A pl¢bÀnosnak az volt a benyomÀsa, sût: a leghatÀrozottabb benyomÀsa, hogy
bÀr a gy¡lekezetet nagyon felzaklatta az ¡nneps¢gen lejÀtszÂdÂ jelenet, m¢gsem ¢rezte Ãgy senki, hogy Stockenstroomot hibÀztatni kellene az¢rt, amit tett. O'Shea riadtan
vette ¢szre, hogy a cselekedetet ¢rthetûnek tartjÀk, ¢s ha mÀr hibÀztatni kell valakit,
akkor inkÀbb Ndbel¢t okoljÀk, aki ä mivel megengedte magÀnak, hogy ily mÂdon mutatkozzon ä elrontotta azt a kellemes, barÀti hangulatot, amelyben a nap a v¢ge fel¢
k´zeledett. K¢ts¢g se f¢rt hozzÀ, hogy az eg¢szet a kis pap rovÀsÀra ÁrjÀk, mintha û
kezdem¢nyezte volna a dolgot, ¢s Stockenstroom ¢pÁt¢si vÀllalkozÂ csupÀn Àrtatlan
Àldozat lenne.
Ndbele megalÀzÂ szerepl¢se megzavarta a d¢lutÀnt, megs¢rtette a vend¢geket, ¢s
v¢szjÂslÂan m¢ltÂsÀgteljes tÀvozÀsa minden szemtanÃt haragra gerjesztett. Mrs. Ada
Stockenstroom megjegyz¢se a k´zv¢leked¢st k¢pviselte:
ä Mit vÀrhatnÀnk egy bennsz¡l´ttûl? Tudjuk, milyenek ä s itt jelentûs¢gteljesen k´rbepillantott. ä HÀt mit vÀrhatnÀnk tûle? ä ism¢telte meg. Mindenki rÀ figyelt, ¢s nyilvÀnvalÂ volt, hogy ¢rtik a mondanivalÂjÀt. ä Megszokta a f¡ves pusztÀt, ahol szabadon
j´szm¢kelnek, ¢s ott v¢gzik el, ahol ¢pp rÀjuk j´n. Nekik ez a term¢szetes.
Ndbele atya visszat¢rt a kertj¢be. A pl¢bÀniÀn v¢gzendû munkÀval leszÀmolt. Nem
volt mÀr rajta a kenet¡gyeleti listÀn, nem kellett letudnia a tÀrsasÀgi ¢letet, ¢s ideje
nagy r¢sz¢ben zomÀncos feh¢r lavÂrban vizet cipelt a hÀlÂszobÀjÀba. O'Shea atya nem
szÂlt egy szÂt se, egyszerüen ´r¡lt, hogy Ndbele ennyire elfoglalja magÀt. Egy¢bk¢nt
se tudott volna mit mondani neki.
Egyik reggel kider¡lt, min dolgozik Ndbele a szobÀjÀban, ugyanis megjelent az elsû
figura a kertben. Egy olajfa alatt Àllt, ¢s n¢hÀny ministrÀns gyerek vette ¢szre, amikor
a reggeli mis¢re igyekeztek. A figura egy rendûr volt. F¢l lÀbon Àllt az olajfa alatt, ¢s
egyenruhÀja a legaprÂbb r¢szletekig t´k¢letes: a csÃcsos khakiszÁn csÀkÂ, a khaki r´vidnadrÀg, a rozsdabarna zubbonyon Àtvetett antantszÁj, a pisztolytÀskÀban nyugvÂ
revolver, a csillogÂ bilincs a bûrkarikÀn himbÀlÂzÂ gumibot mellett, a vastag barna
gyapjÃzokni, a merev orrÃ, csillogÂ cipû ä bÀr kiss¢ pÀrÀs a harmattÂl ä s az eg¢sz
piruettezû alak, az egyik lÀba hÀtul a magasban, k¢t karja a levegûben, a feje hÀtravetve, a csÀkÂja csÃcsÀnak Àrny¢ka egyre r´vid¡l, ahogy a nap mind magasabbrÂl s¡t
a sÀpatag, nagy mügonddal tervezett ¢s k¢zzel festett papÁrmas¢ arcvonÀsokra, egy
f¢l lÀbon ÀllÂ, kinyÃjtott karÃ rendûr a kora reggeli napf¢nyben, Ndbele gy¡lekezet¢nek elsû tagja. MÀsnap reggel Ãjabb, a csÀkÂja csÃcsÀtÂl a cipûje talpÀig hibÀtlan
figura ¢rkezett, tÀrsÀba karolt, s a pÀr felvetett fejjel, sz¢les kar- ¢s lÀbmozdulattal,
lelkesen jÀrta az ugrÂs tÀncot.
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A k¢t tÀncolÂ rendûrrel vette kezdet¢t az a nagyszabÀsÃ, papÁrmas¢ alakokbÂl ÀllÂ
szoborpark, amely lassan a kert legkisebb cs¡csk¢t is elfoglalta. így k´vetkeztek egymÀs utÀn a figurÀk: Kubikos angyalok ä szÀrnyas munkÀsok csoportja, akik mÀr az ¢jszaka kiÀstak egy nagy g´dr´t vagy ÃszÂmedenc¢t vagy Àrkot (esetleg sÁrt), ¢s most
lapÀtjukra tÀmaszkodva m¢regett¢k a kez¡k munkÀjÀt, nagy szÀrnyuk hÀtrafel¢ Ável,
a papÁrmas¢n vastag, csillogÂ aranybevonat. HattagÃ angyalbrigÀd. UtÀnuk a HaldoklÂ
pap gyerekkel ä a pap gallyakbÂl ´sszerÂtt hordÀgyon fekszik egy Âcska tÀbori takarÂ
alatt. Keze kegyesen ´sszefüzve a mell¢n, arca feh¢r, tekintete elûremered, talÀn meg
is halt mÀr, talÀn csak nem veszi ¢szre maga mellett a bottal-karikÀval ÀllÂ gyereket; a
karika egy r¢gi bicikliker¢k, az a fajta, amilyet minden afrikai faluban hosszÃ, drÂtbÂl
sodort bottal hajtottak a kisgyerekek, s ez a gyerekfigura egy¢rtelmüen a kis J¢zusra
hasonlÁtott. A pap haja hasznÀlt, barna zsÀkvÀszon csÁkokbÂl k¢sz¡lt, dÃlt, k¢ts¢gbeesett jelleget adott a figurÀnak, s O'Shea atya az alak arcvonÀsaiban r¢m¡lettel fedezte
fel, hogy û maga volt a modellje. R´vid, de alapos megfigyel¢s utÀn rÀj´tt, hogy a
tÀncolÂ rendûr´k arca Stockenstroom¢ ¢s Sam Mervyn¢, Jeff Craskilt pedig a kubikos
angyalok k´z´tt lehetett megtalÀlni, akÀrcsak az ´reg Peinaar ezredes alakjÀt.
EzutÀn hamar egy¢rtelmüv¢ lett, hogy a papÁrmas¢ figurÀkkal Ndbele lehetûleg az
eg¢sz gy¡lekezetet helyettesÁteni akarta a kertben. Mindennap akadt Ãj lÀtnivalÂ. A
Versenyt futÂ hÀrom apostol, az OroszlÀnnal viaskodÂ Krisztus, ahol is egy ÂriÀsi, meztelen,
a megy¢sp¡sp´k Ãr arcÀt viselû Krisztus birkÂzott egy utÀlatos, iromba oroszlÀnnal.
Ndbele sohasem t´rekedett s¡ltrealista ÀbrÀzolÀsra (kiv¢ve a bÀmulatosan megformÀlt
arcokat), inkÀbb az erû ¢s a lend¡letes mozgÀs bemutatÀsa volt a papÁrszobrÀsz c¢lja,
amikor a nehezen kezelhetû, rideg papÁrmas¢t a kerÁt¢sdrÂt vÀzra erûsÁtette. LegutolsÂ nagyobb szabÀsÃ müve, a nem kevesebb, mint tizenhat alakos Madonna ¢s a golfozÂk cÁmü szoborcsoport csaknem hÀrom hÂnapig k¢sz¡lt. A kis hableÀnyra hasonlÁtÂ
Madonna egy sziklÀn foglal helyet, ¢s ¢ppen golfozÂk k¡ld´tts¢g¢t fogadja; az elsû
golfozÂ t¢rdre ereszkedve jelk¢pes golf¡tût nyÃjt Àt neki, mÁg a t´bbi golfjÀt¢kos a
hÀtt¢rben az utazÀs fÀradalmaitÂl kimer¡lve Àll, szemmel lÀthatÂan hosszÃ zarÀndoklat utÀn. A Madonna Mrs. Mervyn arcÀt viselte.
Ez idû tÀjt Árta Ndbele a kormÀnyzÂjÀnak:
Tisztelt KormÀnyzÂ ör!
ImÀdsÀgom meghallgatÀsra lelt, hÀla legyen az örnak. V¢gre megengedte, hogy szolgÀja eggy¢
vÀljon a gy¡lekezet¢vel! C¢lom, hogy kihozzam ûket a szolgÀlat hÀzÀbÂl, ahol talÀltam ûket, ¢s
mindnyÀjukat AtyÀik f´ldj¢re vezessem vissza. ImÀdkozzon ¢rtem, kedves KormÀnyzÂ ör! K¢rje,
hogy imÀim tovÀbbra is meghallgattassanak.
O'Shea atya azt k¢rdezte Ndbel¢tûl:
ä Ez volna a gy¡lekezet?
ä Te mondÀd. ä Ndbele magasba emelte k¢t ´sszeszorÁtott ujjÀt. ä Csont a csontombÂl, hÃs hÃsombÂl. Nem hagyom, hogy egyetlen hajuk szÀla is megg´rb¡lj´n.
O'Shea atya bÂlintott, mint aki helyesli ezeket az ¢rzelmeket.
ä M¢gis, mihez kezd majd, ha elered az esû?
Az esûtûl term¢szetesen t´nkrementek a figurÀk ä sz¢thullottak, elsodorta ûket a
vÁz, a papÁrmas¢ homlokokon r¢gi ÃjsÀgcÁmek vÀltak olvashatÂvÀ. Ndbele felnûtt a
feladathoz, ¢s halad¢ktalanul fedelet r´gt´nz´tt a figurÀk feje f´l¢, mindenf¢le anyagbÂl, ami csak a keze ¡gy¢be akadt: hasznÀlt kartondobozokbÂl, hullÀmlemezbûl, mü-
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anyag fÂliÀbÂl. °pÁtett sufnit, ÀrkÀdot, alkÂvot, barlangot ¢s sÀtrat, hogy elhelyezze
benn¡k a gy¡lekezetet, ¢s megv¢dje tagjait az esûtûl. Csakhamar valÂsÀgos bÂd¢vÀros
nûtt ki a f´ldbûl a templom csendes nyugati fala mellett.
Valamit tenni kellett. SzomorÃ sz¡ks¢gszerüs¢g volt ez vagy inkÀbb kegyes cselekedet. N¢hÀny asszony, bÀr nem felejtette el a Ndbel¢vel fenntartott szÁv¢lyes viszonyÀt, azt mondta, hogy ez Ágy egyszerüen nem mehet tovÀbb, hogy a templom most
egy bÂd¢vÀros, egy nyomornegyed mell¢ ker¡lt, ahol viskÂkban meg sufnikban alszanak, Àllnak, tÀncolnak, ¢lnek ¢s halnak mindenf¢le gyanÃs, sÀpatag ûslakÂk.
F´lmer¡lt, hogy esetleg ¢rtesÁteni kellene a vÀrosfejleszt¢si osztÀlyt, hiszen nyilvÀnvalÂan megszegt¢k a vÀrosk´rzetekre vonatkozÂ szabÀlyokat, valamint az ¢pÁt¢si ¢s a
k´rnyezetv¢delmi szabÀlyzatot. A dolog azonban nem volt egyszerü, mert ha int¢zked¢s sz¡letik az Ãj telep¡l¢s ellen, akkor Ãgy kell eltÀvolÁtani Ndbele tÀkolmÀnyait, hogy
semmi bÀntÂdÀs ne ¢rje a t´bbi egyhÀzi tulajdont ä s ez minden esetben k¢nyes ¡gy
volt, hiszen a katolikus egyhÀz amÃgy is k¢nyelmetlen¡l feszengett a reformÀtus-nacionalista kormÀny ellens¢ges fel¡gyelete alatt (e kormÀny a katolikus egyhÀzat mindk´z´ns¢gesen rÂmai veszedelemnek hÁvta). O'Shea atya tudta, hogy ha a hatÂsÀgok
figyelm¢t felhÁvjÀk az esetre, akkor valami vehemens kormÀnypÀrti alak r´gt´n szemet vet a templomkertre, ¢s megszerzi magÀnak azt az ´r´m´t, hogy kihasÁt n¢hÀny
hektÀr katolikus birtokot ä ahelyett, hogy csak a Ndbele gy¡lekezet¢vel ben¢pesÁtett
f´ldsÀvot tenn¢ rendbe. De m¢g az sem volt biztos, hogy a kormÀnytisztviselûk l¢pnek
valamit. Lehet, hogy csak el¢gedetten hÀtradûlnek a sz¢k¡kben, ¢s Ãgy szeml¢lik
O'Shea atya kellemetlen helyzet¢t meg a megy¢sp¡sp´k d´bbenet¢t kudarcba fulladt
terv¡k lÀttÀn. Ha m¢gis a megfelelû hatÂsÀghoz fordulnak, elûsz´r diplomatikusan ki
kell puhatolniuk, mik¢nt lehet az ¡ggyel dülûre jutni, mik¢nt fogjÀk megfogalmazni
a hatÀrozatot, amelynek csakis annyi lehet a feladata, hogy elt¡ntesse azt a vÀszonbÂl,
kartonpapÁrbÂl, aprÂfÀbÂl ¢s Âcska zsÀkokbÂl ´sszerÂtt kin´v¢st, amely most elcsÃfÁtja
a pl¢bÀniatemplom egykor sz¢p, tiszta nyugati falÀt, kisajÀtÁtva a s´v¢nytûl a fenyûkig
hÃzÂdÂ kertet, pedig ez a kert valaha kellemes ä bÀr kiss¢ dÀgvÀnyos ä ter¡let volt,
eg¢szen addig, mÁg nem gyarmatosÁtotta az ÀjtatoskodÂ meg profÀn alakokbÂl ÀllÂ
n¢ps¢g (egyesek szerint: az ´nk¢nyes telekfoglalÂk), vagyis Ndbele gy¡lekezete.
O'Shea atya ´sszehÁvta az egyhÀzk´zs¢gi tanÀcs ¡l¢s¢t. TudvÀn tudta, milyen v¢lem¢nyt nyilvÀnÁt majd a tanÀcs, ez¢rt aztÀn nem volt meglepve, csak nagyon sajnÀlta,
amikor megÀllapÁtottÀk, hogy az egyetlen szem¢ly, akinek megfelelû nexusai vannak
a vÀrosfejleszt¢si osztÀlyon, aki tudja, mi fÀn terem egy ¢pÁtkez¢s, ¢s m¢g politikai
szempontbÂl is megfelelû ajÀnlÂlevele van, az nem mÀs, mint Stockenstroom ¢pÁt¢si
vÀllalkozÂ. M¢g a liberÀlis beÀllÁtottsÀgÃ Mervyn hÀzaspÀr is cÀfolhatatlannak Át¢lte a
gondolatmenet logikÀjÀt. Jeff Craskil pedig k¢szen Àllt k´zvetÁtûk¢nt fell¢pni a tanÀcs
¢s annak egykori eln´ke k´z´tt, ¢s hatÀrozottan kijelentette, tudja, hogy a jÂ ´reg StockenstroomtÂl mi sem Àll tÀvolabb, mint haragot tartani.
Stockenstroom nyomban azt mondta a javaslatra, hogy felkeresi a vÀrosi vezetûket,
O'Shea atyÀnak Árott level¢ben pedig kijelentette, hogy a feladat neh¢z, ¢s minden
befolyÀsÀt latba kell vetnie a vÀrosfejleszt¢si osztÀlyon dolgozÂ barÀtainÀl, ugyanakkor
melengeti a szÁv¢t az egyhÀzk´zs¢gi tanÀcs bizalma, ¢s megÁg¢ri, hogy mindent megprÂbÀl, ami csak emberileg lehets¢ges, k¡l´n´s tekintettel arra, hogy milyen r¢gi
munkakapcsolatban Àll a tanÀccsal. UtÂbbi szavai nem t¢vesztett¢k el hatÀsukat a bizottsÀg tagjaira. Egy¢rtelmü volt, hogy a feladat sikeres elv¢gz¢se eset¢n Stockenstroomot nagy hÀlÀlkodÀs k´zepette fogjÀk visszafogadni a gy¡lekezetbe, jutalombÂl be-
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fogadja a nyÀj. Jeff Craskil megjegyezte, hogy û most ¢rtette meg, mi¢rt ´rvendenek
a mennyben jobban az egy szem elt¢velyedett ¢s megtalÀlt bÀrÀnynak, mint a mÀsik
kilencvenkilencnek, amelyik nem t¢velyedett el. Erre Sam Mervyn felcsattant, mondvÀn, hogy semmif¢le hasonlÂsÀgot nem lÀt a k¢t dolog k´z´tt, ¢s hogy szerinte Stockenstroom inkÀbb farkas, mint bÀrÀny, mire O'Shea atya gyorsan k´zbevetette magÀt, hogy lecsillapÁtsa a veszekedûket.
Az atya felhÁvta Shushwe kormÀnyzÂt, nehogy vÀratlanul ¢rj¢k az esem¢nyek.
ä Azt gondoltuk, mÀrmint a p¡sp´k Ãr ¢s ¢n, hogy Ndbel¢nek ideje volna egy kicsit
hazalÀtogatnia. Szerint¡nk segÁtene.
ä °s kicsodÀn, ha szabad ¢rdeklûdn´m? ä Shushwe nemigen vÀlogatta meg a szavait. ä ögy kell nekem ide most egy pap, mint pÃp a hÀtamra. Ndbele az¢rt hÃzott el
magukhoz, mert Ãgy tudtuk, ott van sz¡ks¢g segÁts¢gre. ArrÂl volt szÂ, hogy egy kis
vilÀgossÀgot hint sz¢t a s´t¢t pogÀnyok k´z´tt. Megjegyzem, ¢n mÀr akkor azt mondtam, elfuserÀlt ´tlet az eg¢sz. Micsoda javÁthatatlan alakok, k¢ptelens¢g jÂ Ãtra t¢rÁteni
magukat. A hapsikÀm persze marha lelkes, mindenesetre sokkal jobb, mint amit ¢rdemeln¢nek, ¢s ezt persze maguk is nagyon jÂl tudjÀk. Nagyon rem¢lem, hogy tisztess¢gesen bÀntak vele. Most mi a fen¢hez kezdjen egymaga itt a pusztÀban? Nek¡nk
nincs olyan csicsÀs templomunk.
ä Nem megy teljesen egyed¡l.
A kormÀnyzÂ fel¡v´lt´tt.
ä Micsoda? °s megmondanÀ, hogy mif¢le tÀrsasÀggal j´n? Teljesen megh¡ly¡lt,
O'Shea atya? HÀt van magÀnak fogalma arrÂl, honnan besz¢lek? Ez az Ãgynevezett
autonÂm tagÀllam egy lepusztult, sz¢trohadt nyomortelep. Nem terem meg semmi,
Àllatok alig, enni nincs mit, maga meg csoportosan akarja idek¡ldeni Ndbel¢t?
ä Nem csoport az, inkÀbb a k´vetûinek mondanÀm.
ä Na, ezzel jÂl kisegÁtett! Akkor is etetni valÂ szÀjakrÂl van szÂ.
ä Azt hiszem, kormÀnyzÂ Ãr, ilyen kis ig¢nyüeket m¢g sohasem lÀtott.
ä Hol a fen¢ben szedte fel ezeket az embereket? Csak nem lett valami guru maguknÀl a kis´reg? HovÀ valÂsiak ezek?
ä Csak Ãgy... lettek ä ny´gte ki O'Shea.
ä Az isten¢rt, miket hord itt ´ssze? Ez az ¡rge fogsÀgban szaporodik?
ä Majd ´sszeÀllÁtunk egy kis transzportot, bÁzza csak rÀnk ä mondta cs¡ggedten
O'Shea atya, ¢s letette a kagylÂt.
Ndbele a sorszÀmozott szabÀlyokkal ¢s rendeletekkel sürün megtüzdelt hatÀrozatra
meredt, amely megtiltotta, hogy elûzetes enged¢lyez¢s ¢s terv n¢lk¡l bÀrmilyen illegÀlisan felhÃzott hÀzat, garÀzst, h¢tv¢gi hÀzat, f¢szert, kerti lakot, illetve egy¢b fallal
¢s/vagy tetûvel ellÀtott ¢pÁtm¢nyt l¢tesÁtsen.
ä Mit jelent ez? ä tudakolta O'Shea atyÀtÂl.
ä Az egyhÀzhoz semmi k´ze. Nagyon sajnÀlom, de az ´nkormÀnyzat azt Árja, hogy
buldÂzerrel takarÁtja el a maga gy¡lekezet¢t.
A kicsi pap kûv¢ dermedt.
ä Majd odafekszem a buldÂzer el¢. MÀsok is megtett¢k mÀr. A kormÀnyzat Ãgyis
mindig a buldÂzer¢vel j´n; nem ijed¡nk meg tûl¡k.
ä Akkor azt is tudnia kell, hogy az ´nkormÀnyzat meg a buldÂzer mindig gyûztesen
hagyja el a pÀlyÀt. LegyaluljÀk az eg¢sz helyet figurÀstul, mindenest¡l, a marad¢kot
meg ´sszeszedik ¢s elviszik a szem¢tdombra.
A papocska fÀjdalmas hallgatÀsa tett tanÃsÀgot O'Shea kijelent¢s¢nek igazsÀga mellett.
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O'Shea atya kihasznÀlta helyzeti elûny¢t.
ä Ugyanakkor, ha valahol biztonsÀgba helyezn¢ ûket...
Ndbele szorongva n¢zett a pl¢bÀnosÀra.
ä Tud valami biztos helyet?
O'Shea biccentett.
ä Ott a sz¡lûf´ldje. Az ûsei f´ldje.
ä Elk¢pzelhetû, de a gy¡lekezetem nem ¢rezn¢ otthon magÀt.
ä Ha otthon nem is, de legalÀbb nyugalomra leln¢nek egy darabig. Nyugodtan hajthatnÀk Àlomra a fej¡ket.
Ndbele megp´rd¡lt, ¢szaki irÀnyba n¢zett, ¢s hunyorogva k¢mlelte a tÀvoli lÀthatÀrt. Egy hosszÃ perc utÀn Ágy szÂlt:
ä Mened¢knek megteszi. Lehet, hogy pusztasÀgnak tünik, de ott legalÀbb biztonsÀgban lesznek egy idûre. Erût gyüjthetnek a nagy Ãtra, amely az Ág¢ret f´ldj¢re vezet.
ä Hirtelen O'Shea fel¢ fordult. ä Nem akarja megakadÀlyozni a tÀvozÀsunkat?
O'Shea atya gyeng¢den mosolygott.
ä MegakadÀlyozni? Mi¢rt is tenn¢m? Nem vagyok ¢n FÀraÂ. Dehogyis akadÀlyozom
meg. Sût meg akarom szervezni az utazÀst.
Ndbele ¢s gy¡lekezete tÀvozÀsÀnak napjÀt m¢g sokÀig emlegett¢k az egyhÀzk´zs¢gben. Mindenki megjelent, kiv¢ve Stockenstroomot, aki tÀvolmaradÀsÀval ä a k´zv¢leked¢s szerint ä meglepû tapintatrÂl tett tanÃbizonysÀgot a gyûzelem pillanatÀban.
A transzport pontosan ¢rkezett: hÀrom egytonnÀs teherautÂt b¢reltek az egyhÀzk´zs¢g k´lts¢g¢n MoosÀtÂl, aki z´lds¢get ¢s gy¡m´lcs´t Àrult rÂluk a k´rny¢ken. Az
igencsak rozsdÀsodÂ teherautÂk oldala le volt nyitva, csak az ac¢lÀllvÀnyzat rÃdjai meredtek az ¢gnek ä h¢tfûtûl szombatig ezeken lÂgott a z´lds¢g-gy¡m´lcs, mÁg a barna
zacskÂk ¡resen fityegû sÀrgar¢z kampÂi most a legkisebb ¢rint¢sre is csilingelve csÃszkÀltak ide-oda a rudakon.
Aznap mindenki nagy elszÀntsÀggal vetette bele magÀt a munkÀba. A khakiszÁnü,
z´ld karimÀs puhakalapot viselû O'Shea atya irÀnyÁtÀsÀval ott s¡r´gtek-forogtak a hatÀrtalanul izgatott Ndbele k´r¡l, aki kifogyhatatlan energiÀval mük´d´tt: mindig minden¡tt ott volt, hol gyeng¢den figyelmeztetett, hol dics¢rt vagy k´sz´netet mondott
a segÁtûknek, a gy¡lekezete tagjainak f¡l¢be sugdosott, ¢s odaadÂan ¡gyelt a k¢nyelm¡kre, amikor egyenk¢nt a teherautÂkra vitt¢k ûket a kertbûl. A hÀrom indiai sofûrnek egy nagyk¢pü srÀc, Moosa Farum nevü unokatestv¢re volt a fûn´ke, de egyik sofûr
sem m¢ltÂztatott r¢szt venni a rakodÀsban, inkÀbb az elsû teherautÂ l´khÀrÁtÂjÀn ¡ld´g¢ltek abban a kis Àrny¢kban, amit talÀltak, ¢s hosszÃ, vidÀm t´rt¢netekkel szÂrakoztattÀk egymÀst, melyeken idûrûl idûre nyerÁtve r´h´gtek.
A papÁrmas¢ figurÀkkal sok gond akadt, izzasztÂ ¢s nagy odafigyel¢st ig¢nylû munka volt mindegyiket hÀtulrÂl beemelni a teherautÂk platÂjÀra, majd finoman, m¢gis
szorosan megk´t´zni ûket ä a biztonsÀg kedv¢¢rt ehhez m¢g a magas ac¢lrudakat ¢s
a csilingelû r¢zkampÂkat is felhasznÀltÀk. A tÀncolÂ rendûr´kkel k¡l´n´sk¢pp meggyült a bajuk, mert Ãgy kellett r´gzÁteni sz¢tvetett v¢gtagjaikat, hogy egy hirtelen f¢kez¢sn¢l le ne szakadjanak. V¢g¡l Mrs. Mervyn azt javasolta, hogy a legjobb lesz egymÀshoz erûsÁteni ûket, Ágy aztÀn elûsz´r a derekukat k´t´zt¢k ´ssze, majd mindkettût
a teherautÂ sarokrÃdjÀhoz k´t´tt¢k. A haldoklÂ pap mindenÀron el akart csÃszni a
hely¢rûl, Ndbele ugyanis kijelentette, az ´reg tÃlsÀgosan beteg ahhoz, hogy felkeljen
az ÀgybÂl, tehÀt mindenk¢ppen vÁzszintes helyzetben kell szÀllÁtani. A papot sehogy
se lehetett megtÀmasztani, mÁg aztÀn Craskil, aki valaha a haditenger¢szetn¢l szolgÀlt,
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zseniÀlis megoldÀst talÀlt. Egy Âcska pokrÂcbÂl f¡ggûÀgyat sikerÁtett, s v¢g¡l a pap
Ãgy hintÀzott a teherautÂ felsû rÃdjÀn, mint egy alvÂ matrÂz. A kubikos angyalok
szinte az eg¢sz platÂt bet´lt´tt¢k a hatalmas, libegû szÀrnyaik miatt. Ez¢rt arcra kellett
fektetni ûket, s az ÃtrÂl nem is lÀtszott mÀs, mint a szÀrnyuk cs¡cske. Mintha csak egy
tollaslabda-mezûn lengedezû szellû lebegtette volna a tollaikat. UtolsÂnak a hÀzakat,
sufnikat, bÂd¢kat vitt¢k a teherautÂkhoz, ahol megszÀmoztÀk ¢s a platÂra raktÀk ûket.
MÀr k¢sû d¢lutÀnra jÀrt az idû, mikor a munkÀt befejezt¢k, a karikÀval jÀtszÂ gyerek
is a hely¢re ker¡lt, a Madonna kÁs¢ret¢ben ¢rkezû golfjÀt¢kosok ¡tûit is ´sszegyüjt´tt¢k, megszÀmoztÀk ¢s zsÀkokba csomagoltÀk. A kert ki¡r¡lt, a teherautÂk megteltek,
a konvoj indulÀsra k¢szen Àllt. Guram, a sofûr nagy nehezen f´ltornÀszta magÀt az
elsû teherautÂ vezetûf¡lk¢j¢be. Ndbele n¢gyk¢zlÀb mÀszott fel az utolsÂ kocsira, ¢s
egy rakÀs hullÀmlemezen foglalt helyet. Ekkor Craskil megd´ngette az elsû teherautÂ
hÀtuljÀt, mire hangos bÃcsÃzkodÀs k´vetkezett, ¢s Ndbele gy¡lekezete nekiindult a
hosszÃ Ãtnak ¢szak fel¢. O'Shea atya ¢s seg¢dcsapata a konvojbÂl utoljÀra a derekuknÀl ´sszek´t´z´tt rendûr´ket lÀtta, ezt a furcsa, ijesztû, intim mÂdon ´sszefonÂdott
pÀrt, amint ide-oda hullÀmzanak a k´t¢l szorÁtÀsÀban, tovÀbbÀ Ndbele atyÀt, aki ott
kuksolt a hullÀmlemezen Àllig felhÃzott t¢rddel, ¢s ¢szaknak fordÁtotta az arcÀt.
Gabriel Shushwe kormÀnyzÂ a dolgozÂszobÀjÀban ¡lt egy kaptÀr alakÃ ¢p¡letben,
amely stÁlusÀban hasonlÁtott az ûslakÂk k´zeli kunyhÂihoz, csakhogy ez a hÀz durva,
de f¢nyes fel¡letü, sÀrga t¢glÀbÂl ¢p¡lt. Az ablakon Àt lÀtta a hÀrom teherautÂt, a valÂszÁnütlen rakomÀnyt meg az elsû l´khÀrÁtÂn ¡ld´g¢lû indiai sofûr´ket. Ndbele a kormÀnyzÂ elûtt Àllt, ¢s tÀgra nyÁlt szemmel meredt rÀ.
ä JÂl van, kis´reg ä rendelkezett Shushwe ä, nyomd a s¡ketet.
Egyre t¡relmetlenebb¡l figyelte a szobÀt m¢regetû Ndbel¢t. LÀtta, hogy a pap a
tikfa ÁrÂasztalt ¢s a karossz¢keket gusztÀlja, meg a redûnyt, a k´vezetet a redûny´n
tÃl, meg az ide-oda ugrÀlÂ, szutykos kis szÀrnyasokat ¢s a felpuffadt hasÃ gyerekeket
a sÀrkunyhÂk bejÀratÀnÀl. Gabriel Shushwe kormÀnyzÂt furdalni kezdte valami; rem¢lte, hogy nem a lelkiismerete.
ä Ne cikizd le, amÁg magad nem prÂbÀltad ä tanÀcsolta a papnak. ä Most amÃgy
se az ¢n munkÀmrÂl besz¢lget¡nk. HÀt mi a fen¢nek k¡ldtelek ¢n a feh¢rek k´z¢?
Nem az¢rt, hogy egy kicsit leoktasd ûket, a kurva anyjukat? Te voltÀl a dÀrdÀm, eml¢kszel? M¢ghozzÀ volfrÀmhegyü. Azt vÀrtam, hogy rendesen megszÁvatod ûket.
Egy¢bk¢nt nem voltam benne biztos, hogy meg tudod csinÀlni, de nagyjÀbÂl ez volt
az elk¢pzel¢sem. Azt viszont semmik¢pp se vÀrtam, hogy egy sz¢p napon beÀllÁtasz
nekem t´bb teherautÂra valÂ ´sszek´t´z´tt vÀmpÁrral meg hÀrom Àzsiai sofûrrel.
Az¢rt k¡ldtelek k´z¢j¡k, hogy egy kicsit beleverd az orrÀt a szarba a sok szem¢t fajgyül´lûnek, ¢s nem az¢rt, hogy sajÀt t´rzset alapÁts, a rohadt ¢letbe!
Ndbele b¡szk¢n kihÃzta magÀt.
ä Az ember nem vÀlaszthatja meg a sorsÀt.
A kormÀnyzÂ kibÀmult az ablakon, ¢s AmerikÀra gondolt, a philadelphiai sz¢p napokra az egyetemen. A Delaware folyÂn t¡kr´zûdû napf¢nyre. Egy Sheena nevü lÀnyra. Az ablaka elûtt egy nût pillantott meg a hÀtÀra szÁjazott csecsemûvel, amint egy sor
kukorica alatt prÂbÀlta meg fellazÁtani a kûkem¢ny f´ldet egy rossz kapÀval.
ä Nekem mondod?! ä szÂlt m¢ly ¢rz¢ssel.
A kormÀnyzÂ aludt egyet a dologra. A t´rzs¢ben elterjedt dicsûÁtû ¢nekek szerint
aznap ¢jjel m¢g Àlmodott is, bÀr erre nincs bizonyÁt¢k. Reggel mindenesetre elsû dolga
volt, hogy besz¢ljen Ndbel¢vel, aki az ¢jszakÀt az egyik platÂn t´lt´tte. Az indiai sofû-
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r´kh´z egy kukkot se szÂlt Shushwe, pedig azok mÀr d¡h´sek, ¢hesek ¢s t¡relmetlenek voltak. A kormÀnyzÂ profetikus szavai Ágy hangzottak:
ä E sovÀny f´ld´n nincsen szÀmodra hely.
Amikor Ndbele megk¢rdezte, hova is menjen, a kormÀnyzÂ vÀlaszul bemÀszott a
teherautÂ vezetûf¡lk¢j¢be, ¢s megparancsolta Guramnak, hogy indÁtson.
V¢gighajtottak a kaszinÂhoz vezetû, Ãjonnan ¢p¡lt, f¢mesen csillogÂ Ãton, kereszt¡l a nagy autÂparkolÂkon, ahol a nap hanyatt esett az ezernyi japÀn kocsin, elhÃztak
a turistabuszok sorfala mellett, elhagytÀk a teniszpÀlyÀkat, a vadrezervÀtum hatalmas,
ÀllatszarvmotÁvummal dÁszÁtett kapujÀt, ¢s a kaszinÂ elûcsarnokÀba nyÁlÂ nagy ¡vegajtÂ elûtt Àlltak meg.
Gabriel Shushwe kormÀnyzÂ Karamhoz int¢zett elsû mondata azÂta legendÀssÀ
vÀlt:
ä ¹rvendezz, aranyapÀm, mert szent ember j´tt el k´z¢tek!
Karam kÀromkodott, ¢s vad d¡h¢ben megt¢pte az ing¢t. Ami nem segÁtett.
A nagy r´gbipÀlya lÀtszott a legalkalmasabbnak. A klubhÀz meg az alÀcs´vezett talaj
jÂvoltÀbÂl a vÁzellÀtÀs nem volt vesz¢lyben. A feh¢r vonalakkal hatÀrolt, csodÀlatos z´ld
gyep nemsokÀra csalÀdiasabb arcÀt mutatta, ahogy Ndbele hozzÀlÀtott, ¢s Ãjra felÀllÁtotta a sufnikat.
ä Eszembe jutott ä mondta Shushwe Karamnak ä, hogy a srÀcnak az Ág¢ret f´ldj¢re
van sz¡ks¢ge, ¢s ez a kÂcerÀj hasonlÁt rÀ a legjobban.
ä °n nem fogom eltartani ezeket ä sz´gezte le Karam.
ä Pedig most mÀr a maga alkalmazottjai. Szerzûd¢s szerint ä sz´gezte le Shushwe.
ä Azt a kurva istenit ä ¡v´lt´tt fel a libanoni.
ä °s jobb, ha leÀll ezzel a dumÀval. Mondtam, hogy szent emberek.
Karam let¢pte magÀrÂl rongyos inge marad¢kÀt, kitÀrva mezÁtelen mell¢t.
ä Csak hasÁtsd ki a szÁvemet, szÁvd ki a v¢rem, ha jÂlesik!
ä Nekem aztÀn semmi sem kell ä mondta Shushwe komoly k¢ppel. ä De ha marad
az asztalon egy-k¢t morzsa, tudom, hogy Ndbele atya rohadtul hÀlÀs lenne ¢rte.
Ndbele a vÀllalkozÂ irÀnt ¢rzett hÀla legkisebb jel¢t sem mutatta, amikor vasÀrnaponk¢nt szentbesz¢det tartott a gy¡lekezet¢nek, sût modern FÀraÂnak mondta ût, aki
a szolgÀlat hÀzÀban tartja a t´rzset. Mindezt nagy ¢lvezettel hallgatta a sok kÁvÀncsi
szerencsejÀt¢kos, aki, miutÀn elterjedt Ndbele hÁre, ÀtrÀndult a kaszinÂbÂl egy kis friss
levegût szÁvni, meg hogy elgy´ny´rk´dj´n a vitorlavÀszonbÂl, sÀtorlapbÂl, libegû pokrÂcokbÂl ¢s hullÀmlemezbûl ´sszerÂtt tÀborban lakÂ m¢ltÂsÀgteljes t´rzsben, majd
egyre nagyobb aggodalommal figyelje meg a r´gbipÀlyÀt ellepû figurÀkat: a tÀncolÂ
rendûr´ket, a haldoklÂ papot, a kubikos angyalokat, a Madonna hüs¢ges golfozÂit,
¢s valamennyi szent tagjÀt Ndbele lassan vÀrossÀ bûv¡lû gy¡lekezet¢nek, a sok furcsa
feh¢r embert, a mikroszkÂpba n¢zû apostolokat, a kacagÂ MagdolnÀt meg a biciklizû
Szent PÀlt, akinek arcÀt az uitenhagei rokonrÂl mintÀzta alkotÂja. S bÀr Ndbele nyugodtan szedhetett volna csek¢ly bel¢pti dÁjat az alkalmi n¢zûktûl, sosem cselekedett
ilyet; az idegenvezet¢s¢rt meg a szentbesz¢dek¢rt cser¢be csak annyit vÀrt el, hogy
valaki t¡relmesen ¢s egy¡tt¢rzûn meghallgassa tÀvolsÀgtartÂ, keserü gÃnnyal elûadott
t´rt¢net¢t arrÂl, hogyan fosztottÀk meg tulajdonÀtÂl ¢s szÀmüzt¢k f´ldj¢rûl az û gy¡lekezet¢t, hogyan k¢nyszer¡ltek szÀmüzet¢sbe, hogyan fogjÀk kiÀllni a megprÂbÀltatÀst, ¢s hogy fognak egy napon visszat¢rni.
ä Bevisz az ör az ¢n hÀzamba ä emelte Ndbele az ´kl¢t a feje f´l¢ ä, ¢s mindenkit
kiüz az ¢n n¢pem elûl.

