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odafigyeléssel lehet rovarokat felismerni. Most 
következik a kóstolgatás. Míg főzés közben 
élénk véleménycsere zajlott a tűzhelynél – sok 
fújolástól kísérve –, most a kóstolásnál figyel-
mes csönd állt be. Vagy sokkal inkább kínos 
csönd? Fűrészporszerű rostos állag… Rövid 
körbekérdezés után kiderül, hogy a tanfolyam 
végén sokan úgy vannak, mint én: érdekes 
látni, milyen egyszerű rovarokat felhasználni 
a főzéshez, és ösztönzőleg hat, hogy hányféle-
képpen elkészíthetők. Az ökológiai elgondolás 
is meggyőzően hat számomra.

Taszító tapasztalat
Elmaradt azonban evés közben a nagy rá-
csodálkozás élménye – legalábbis, ami az 
ízvilágot illeti. Vagy túl erősnek érzem a ro-
varok ízét, mint az a tücsökpestónál történt, 
vagy alig érzik ki, mint a nyári tekercsnél vagy 
a levesben. S akkor ott van még az egész állat 
fűrészporszerű rostos állaga. A tanfolyam vége 
után órákkal még megmarad a torokhoz tapadt 
szöcskeszárnyak érzése.

Amikor később otthon a gyerekeimnek né-
hány Tupperware-dobozban hazahozott szöcs-
két és lisztkukacot kínálok csemegeként, bár 
lenyűgözve és alaposan szemügyre veszik őket, 
utána udvariasan visszautasítják. Inkább a mo-
gyoróval teli tál felé nyúlnak.

(Neue Zürcher Zeitung)

Howard W. French

Feljegyzések az alvilágból

Nelson Mandela börtönlevelei (szerkesztette 
Sahm Venter, Zamaswazi Dlamini-Mandela 
előszavával, Liveright, 2018, 620 oldal) című 
könyv recenziója

Nelson Mandela egy beszédében, amelyet 
1990-ben börtönből való szabadulása után 
mondott, a dél-afrikai apartheid-ellenes küzde-
lem nagyszerűségét jellemezte, amelynek veze-
téséért oly sokat tett. „Lábon állva nyertük el a 
békét, nem pedig térden csúszva” – jelentette ki 
nyilvánvaló büszkeséggel.

Mandela 1943-ban csatlakozott az Afrikai 
Nemzeti Kongresszushoz (ANC), és amikor 
a dél-afrikai kormány 1960-ban törvényen kí-
vül helyezte azt (hetekkel azután, hogy a 
sharpeville-i mészárlás során mintegy hetven 
tiltakozót öltek meg Johannesburg közelében), 
egyik alapítójává vált az uMkhonto weSizwe 
(’a nemzet lándzsája’) nevű szervezet fegyve-
res katonai szárnyának (MK). (Ez utóbbi soro-
zatos bombázásokba kezdett erőművek és kor-
mányzati épületek ellen; Mandela bebörtönzése 
előtt nem tett kárt emberéletben.) 1962-ben 
Mandela titkos utazások során felkeresett szá-
mos független afrikai nemzetet, és ellátogatott 
Londonba, anyagi segítséget és támogatást ke-
resve az apartheid elleni küzdelemhez, továbbá 
fegyvereket és szabotázsakciókra való kiképzést 
kapott Marokkóban és Etiópiában. Nem sokkal 
hazatérése után letartóztatták, elítélték izgatásért 
és az ország útlevél nélküli elhagyásáért, és öt 
évre bebörtönözték. A rákövetkező évben ismét 
bíróság elé került, ezúttal szabotázsért, és 1964-
ben, negyvenöt éves korában életfogytiglani 
börtönbüntetésre ítélték. Bármilyen kegyetlenül 
hangzik is mindez, sokan arra számítottak, hogy 
halálbüntetéssel sújtják majd.

Azokban a napokban kevesen reménykedtek 
abban, hogy Dél-Afrikában a faji alapú ki-
sebbségi uralom elleni küzdelem olyan békés 
kimenetelű lesz majd, amelyre büszkék lehetnek 
a feketék. Az ország kormányzási rendszere, 
amely jogilag körülbástyázott és erőszakkal 
érvényesített szegregáción és a fehérek kivált-
ságain alapult, ijesztően szilárdnak tűnt akko-
riban, és vezetői eltökéltek voltak az apartheid 
fenntartásában. Dél-Afrika államkincstára csor-
dultig tele volt az ásványkincsekből származó 
jövedelemmel, ami csak növelte önbizalmukat. 
Nem igazán sürgették a változást a nyugati kor-
mányok, amelyek figyelmét elterelte Afrikáról 
a hidegháború keltette megosztottság; még az 
1980-as évek közepén is terroristákként és kom-
munistákként kezelték Mandelát és az ANC-t 
(maga Mandela 2008-ig szerepelt az USA ter-
roristákat felsoroló nemzetközi feketelistáján).

Az a felületes tudás, amely ma sok em-
ber fejében van Mandela erkölcsi bátorságá-
nak és győzedelmeskedésének történetével 
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kapcsolatban, egy szinte egyetemes, világi 
boldoggá avatás előidézőjévé vált. Mandela 
olyan imázsnak örvend, amely csak Martin 
Luther King Jr.-éhoz hasonlítható. Azaz köny-
nyűszerrel hőst csináltak a néhai dél-afrikai-
ból. Összhangban a gyakran emlegetett King-
idézettel, amely szerint „a morális univerzum 
íve hosszú, de az igazság felé hajlik” – ez 
Obama egyik személyes kedvence is – a jelen 
szemszögéből nézve Mandela végső győzelme 
megtévesztően eleve elrendeltnek érezhető.

Mandela politikai utazása, hasonlóan az or-
szágéhoz, már jóval összetettebb. Az 1960-as 
évek fekete Dél-Afrikájának nem volt még 
nyilvánvaló vezetője: nemcsak egy felvilla-
nyozóan népszerű embernek volt híján, hanem 
olyasvalakinek, aki rendelkezett azzal a taktikai 
érzékkel és kitartással, amely ahhoz szükségel-
tetett, hogy ellenálljon egy kíméletlen faji alapú 
zsarnokság támadásainak, míg társadalmának 
energiáit – és a világét – egy békés felszabadítás 
irányába terelte. Mandelának a Rolihlahla nevet 
adták, amelyet rendszerint „bajkeverőnek” for-
dítanak; néhány hozzá legközelebb álló ember 
jogosan aggódott, hogy ez túlságosan is találó 
volt. Mandela néha hiúnak és indulatosnak tűnt, 
és túlzottan híve volt az őt magát középpontba 
helyező színpadias mozdulatoknak. Ezek voltak 
azok a jellemvonások, amelyeket szigorúan el-
ítélt magában a rákövetkező évtizedekben, mint 
ahogy feleségének, Winnie-nek írja egy 1970-es 
levélben: „Őszintén el kell mondanom neked, 
hogy amikor visszatekintek némely korai írá-
somra és beszédemre, felháborít a nagyképűsé-
gük, a mesterkéltségük és az eredetiség hiánya. 
Egyértelműen kiviláglik belőlük a hatásvadászat 
és a feltűnősködés.”

Bajkeverésének talán leghíresebb példája az a 
végzetes döntése volt, hogy 1962-ben kisurrant az 
országból. Visszatérésekor, akkorra már körözött 
személyként, fittyet hányt barátainak és szövet-
ségeseinek figyelmeztetésére, hogy borotválja le 
a szakállát, hogy ne legyen olyan könnyen felis-
merhető; ráadásul még egy társas rendezvényen 
is megjelent, amelyen más aktivisták is részt 
vettek, és szinte biztosan rendőrök elvegyültek 
köztük. Mandelát nem sokkal ezután letartóztat-
ták, és nem is szabadult ki még három évtizedig.

Más társai elmondása szerint, még ha 
Mandela népszerűsége meg is ugrott azokban 
a napokban, kezdetben vonakodott attól, hogy 
hidakat építsen az ország többi elnyomott 
csoportja, mint például Dél-Afrika népes dél-
ázsiai kisebbsége felé. Jogot tanult (bár nem 
sikerült diplomát szereznie), és csaknem min-
denkit, aki találkozott vele, elbűvölt szellemes 
intelligenciája; ugyanakkor Walter Sisulu, egy 
idősebb ANC-vezető és tanácsadó, akit ugyan-
azon a tárgyaláson ítéltek életfogytiglanra, 
mint Mandelát, túl korán aggódott amiatt, hogy 
kiviláglanak-e Mandela szónoki képességei 
angol nyelven.

Nagyrészt a bezártság évtizedei formálták 
a ma ismert alakot rendkívüli önfegyelmével, 
kimagasló erkölcsiségével és hatásos ékesszó-
lásával – az az embert, aki végül mozgatórugó-
ja lett annak a békés átmenetnek, amely alatt 
Dél-Afrika teljes demokráciává vált. Ezek a 
jellemvonások azokban az években alakultak 
ki, mélyültek el vagy lettek nyilvánvalóvá, 
amelyeket kemény munka és olyan alapvető 
emberi szükségletektől megfosztva töltött, mint 
amit egy meleg takaró vagy egy matrac jelent. 
A Robben börtönszigeten leélt első, több évig 
tartó időszakában, ahol 1982-es áthelyezésé-
ig maradt, Mandela ún. D-fokozatot kapott, 
amely a dél-afrikai foglyok legalacsonyabb 
besorolása; kevesebb jog illette meg, és több 
tiltás vonatkozott rá, mint a legerőszakosabb 
gonosztevőkre. Életfogytiglanra ítélt vádlott-
társaival együtt rendszeresen kellett megalázó 
testüregmotozást elszenvedniük a többi rab 
előtt. Ennél sokkal fájdalmasabbak voltak az 
emberi kapcsolataikat érintő korlátozások. 
Mandela kezdetben csak egyetlen látogatót fo-
gadhatott félévente, illetve csak egyetlen ötszáz 
szó hosszúságú levelet írhatott vagy kaphatott 
ugyanezen idő alatt. 1967-ben ez a drákói szi-
gorúságú kvóta némiképp megemelkedett – két 
levél és két látogató erejéig.

Ezek voltak azok a körülmények, amelyek 
az átlagember megtörésére lettek kialakítva; 
Mandela azonban levonta belőlük a tanulságot. 
Míg számtalan kegyetlen sorscsapást kellett elvi-
selnie magánéletében, valamiképpen mégis meg-
erősödött. Ezek közé a csapások közé tartozott 
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hosszú elzártsága korai éveiben anyjának és 
legidősebb gyermekének, Thembekile (más né-
ven Thembi) fiának halála; egyikük temetésére 
sem engedték el. Ide sorolhatók a felesége ellen 
irányuló állandó, megrendezett támadások és zak-
latások, és végül a Mandelához elért sajtóhírek 
felesége házasságon kívüli kapcsolatairól. Ez az 
utolsó húzás nyilvánvalóan arra szolgált, hogy a 
reménytelenségbe taszítsa, miután semmi mással 
nem tudtak célt érni. Évekkel később, kiszaba-
dulása után, Mandela házassága megfeneklett, 
részben felesége hűtlensége miatt, s kétségte-
len, hogy kínzóinak megelégedésére szolgált 
a közte és felesége közti nyílt szakítás. Amíg 
azonban a börtönben volt – börtönbüntetése 
végéig – így zárta Winnie-hez írott levelei-
nek nagy részét: „Milliónyi csók & tonnányi 
szeretet” vagy ennek az édeskés kifejezésnek 
valamely egyéb változatával.

Ez az a figyelemre méltó erővel megelevenedő 
kép Nelson Mandela börtönleveleiben; a gyűjte-
mény levelek százaiból merít, amelyet szerettei-
hez, barátokhoz, és – meglepő számban – az őt 
bebörtönző hatóságokhoz írt. Sokat saját szép és 
arányos kézírásában közöltek. Ezek olyan embert 
mutatnak be, aki okosabbá és találékonyabbá vált 
a rács mögött, aki szerzetesi öntudatot és sztoikus 
fegyelmet fejlesztett ki, és aki egyszerre vált 
stratégiailag agyafúrtabbá és egyre nagylelkűbbé 
mások irányában, közéjük számítva végül azokat 
a férfiakat is, akik az ország erkölcsileg romlott 
kormányának élén álltak.

Mandela börtönből küldött üzenetei olyan 
kimért hangnemben fogalmazódtak, hogy pa-
píron sokszor egyhangúnak érezzük. Például, 
amikor anyja 1968-ban meghalt, így írt egy 
ismerősének, aki hagyományos elöljáró és hi-
vatalos személy volt az akkoriban Transkeinek 
nevezett szülőföldjén. „Anyám látogatásai 
mindig boldog örömmel töltöttek el, halála pe-
dig nagy csapást jelentett számomra. Egyszerre 
éreztem magamban űrt és magányt. De az itteni 
barátaim, akiknek az együttérzése és szeretete 
mindig is erőforrást jelentett nekem, segítettek 
bánatomat enyhíteni és lelket önteni belém.”

Az emelkedett hangnem fokozódott, együtt 
a családját ért csapásokkal. Egy évvel ké-
sőbb, azután, hogy Winnie-t elvitték sowetói 

otthonukból tizennégy hónapra bebörtönözték, 
és magánzárkára ítélték, Mandela levelet írt két 
kislányuknak, Zenaninak és Zindzinek, amely 
így kezdődik: 

„Kedveseim! Szeretett anyukátokat megint 
letartóztatták, és most ő is és apu is börtönben 
vannak. Vérzik a szívem, ha arra gondolok, hogy 
ott ül egy cellában messze az otthonától, talán 
egyedül, és nincs kihez szólnia, és nincs mit ol-
vasnia. A nap huszonnégy órájában az ő kicsinyei 
után vágyódik. Talán hónapokba vagy akár évek-
be telik, mire megint láthatjátok őt. Mivel sokáig 
kell majd úgy élnetek, mint az árváknak, saját 
otthon és szülők nélkül, híján a természetes sze-
retetnek, anyai érzésnek és védelemnek, amelyet 
anyukátok adott nektek… Talán soha többé nem 
lehet együtt veletek anyu és apu Orlando West 
8115-os számú házában, a világ egyetlen helyén, 
amely annyira kedves szívünknek.”

Kevesebb mint egy hónappal később, azután, 
hogy Thembi meghalt egy autóbalesetben, 
Mandela levelet írt előtte frissen bebörtönzött 
feleségének. A levél egy része így szól: 

„Nehéz elhinnem, hogy soha többé nem fo-
gom látni Thembit. Ez év február 23-án töltötte 
be a huszonnégyet. 1962 júliusának vége felé 
láttam őt utoljára, néhány nappal azután, ahogy 
hazatértem a külföldi utazásról. Akkor életerős 
tizenhét éves legény volt, akiről sose jutott 
volna eszembe a halál. Az egyik nadrágomat 
viselte, amely kissé nagy és hosszú volt rá. Az 
eset jelentőséggel bírt, és elgondolkoztatott. 
Mint tudod, sok ruhája volt, kényes volt az 
öltözködésére, és semmi nem indokolta, hogy 
az én nadrágomat vegye fel. Mélyen meghatód-
tam, mivel a tettét kiváltó érzelmi tényezők túl 
nyilvánvalók voltak.”

A nagy személyes tragédiák pillanataiban 
Mandelát mentesítették a levélíró kvóta alól.

A tragikus magánéleti hírek közepette már 
kezdtek kialakulni az ellenállás új, fontos for-
mái, amelyek évekig fennmaradtak. Minthogy 
a szigorú börtöncenzúra gátat szabott bármiféle 
nyílt politikai vitának, Mandela tevékenysége 
leginkább mások lelkesítéséből állt. Így ír 
Winnie-nek, aki 1969-ben börtönbüntetés-
nek nézett elébe az ország kommunizmus 
ellenes törvényével való szembeszegülés 
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miatt: „Egy ilyen helyzetben számodra a leg-
jobb védekezés, amelyen semmilyen földi ha-
talom nem tud áthatolni, az igazság, a becsüle-
tesség és a bátran vállalt meggyőződés. Semmit 
sem szabad tenni vagy mondani, amely közvetve 
vagy közvetlenül esetleg azt sejteti, hogy vissza-
vonod elveidet és hitvallásodat.” Más leveleiben 
a börtönben kialakított edzésprogramját ajánlja 
(„Napomat kocogással kezdem, és lefekvés előtt 
nyújtok. Az edzés sok dologban segít, jó az 
álmatlanságra, és segít megőrizni a test fittségét 
és egészségét”), sőt még azt is javasolja, hogy 
levelezőtársai olvassák el Norman Vincent Peale 
A pozitív gondolkodás hatalma című könyvét.

A rövid bevezetés, valamint a rövid és ta-
pintatos szerkesztői megjegyzések, amelyek 
elszórtan megjelennek Nelson Mandela bör-
tönleveleiben, tele vannak háttérinformációval 
és sok mindenbe betekintést adnak; nemcsak a 
börtönhöz kialakított új taktikákra világítanak 
rá, hanem egy új típusú vezető megjelenésére 
is, aki egyszerre bizonyult ügyesebbnek és bát-
rabbnak, mint annak előtte. A leginkább figye-
lemre méltó levelek Mandela bebörtönzésének 
legelső napjaival foglalkoznak; kiviláglik be-
lőlük, hogy bár a teljes átalakulás évtizedekig 
tartott, szinte azonnal megkezdődött.

Két itt közölt korábbi levele befolyásos 
külföldieknek szól. Az első 1962-ből szárma-
zik, és Mandela az Amnesty (később Amnesty 
International) titkárához írta Londonba, megkö-
szönvén neki, hogy megfigyelőt küldött L. Blom 
Cooper személyében első tárgyalására: „A tény, 
hogy ott ült mellettünk, újabb bizonyítékkal 
szolgált, hogy tisztességes és egyenes emberek, 
valamint demokratikus szervezetek szerte a vi-
lágon a mi oldalunkon vannak a demokratikus 
Dél-Afrikáért folytatott küzdelemben.” 1964 
júniusában, életfogytiglani ítélete kihirdetésének 
előestéjén, hasonló levelet írt Dél-Afrika holland 
nagykövetének címezve: „Szeretnénk, ha tudná, 
hogy egyik legnagyszerűbb barátunkat tiszteljük 
Önben, és bizonyosak vagyunk abban, hogy 
továbbra is segítségére lesz népünknek a faji 
megkülönböztetés elleni küzdelmében.”

Az ehhez hasonló levelek előfutárai an-
nak a levelezésnek, amely Mandela huszonhét 
éves fogva tartása során íródott; ez idő alatt 

fáradhatatlanul azon dolgozott, hogy mind ha-
zájában, mint nemzetközileg kibővítse és fenn-
tartsa az ügyét támogató sokszínű szövetséget. 
Figyelme kiterjedt a hagyományos uralkodókra 
és klánok vezetőire Dél-Afrikában, akiknek 
rendszeresen küldözgette üdvözletét esküvők, 
születésnapok és halálesetek alkalmával; a dél-
ázsiai származású szövetségesekre és szimpa-
tizánsokra, akiknek gudzsarati kifejezésekkel 
teli leveleket küldött; és befolyásos külföldi-
ekre mindenfelé a világban, mint például Paul 
Tsongas volt massachusettsi szenátorra, akit 
„családi jóbarátjuknak” nevezett. Az utóbbiról 
így ír: „Nagyon felkavart, amikor olvastam a 
Time Magazine-ban, hogy barátunk [Tsongas] 
rákbetegségben szenved, és emiatt nem jelölteti 
magát a választásokon egy második ciklusra.”

A másik gyakran alkalmazott taktika békés, 
de aktív ellenállásnak hívható. A könyv első 
szerkesztőinek megjegyzései közül az egyik 
felidézi Mandela válaszát, amikor veréssel 
fenyegette egy őr: „Ha hozzám mersz nyúlni, 
az ország legfelsőbb bírósága elé viszlek, és 
mire végzek veled, olyan szegény leszel, mint 
a templom egere.” Egy másik, még híresebb 
anekdota azt regéli el, hogy Mandela miképp 
vette rá fogolytársait, hogy egyszerűen enged-
jék el a fülük mellett a börtönőrök parancsát, 
amely szerint gyorsan kellett volna járniuk, 
amikor masíroztatták őket. Ez legalább annyira 
erkölcsi lecke volt, mint taktikai; annak a bizo-
nyítása, hogy a foglyoknak és még a rabszol-
gáknak is marad valamiféle hatalmuk. Ahogy 
a könyvből kiderül, az idő múlásával Mandela 
ilyen fortélyokhoz folyamodott, hogy növekvő 
befolyást nyerjen fogvatartói felett.

Mandela így nyilatkozott egy interjúban az 
első eseményről a fentiek közül: „Meg voltam 
rémülve; nem azért történt, mert bátor voltam, 
de annak kellett látszani, és így [az őr] felha-
gyott vele.” Valószínűnek tűnik, hogy ennek 
a taktikának a sikere indíthatta el azt, ami 
hamarosan levelek áradatává vált, amelyekből 
sok megjelent itt; ezekben a bánásmód ellen és 
általában a börtönben uralkodó viszonyok miatt 
tiltakozik. Általuk Mandela nemcsak szálka 
volt a hatóságok szemében, hanem sok más 
fogoly számára vezetőnek számított. Egyikük 
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„faltörő kosként” jellemezte Mandelát, mond-
ván, hogy őt nem lehetett csak úgy semmibe 
venni, „nemcsak társadalmi állása miatt, hanem 
mert »nem hagyta nekik«.”

Bár mindig megkötések voltak levelezé-
se tartalmát illetően, 1969 elején a kormány 
enyhített az általa írható levelek számának 
szigorú korlátozásán, túl azokon a leveleken, 
amelyeket korlátlan számban intézhetett a 
fogvatartóihoz vagy magukhoz a hatóságok-
hoz. Sajnos nem készült táblázatos kimutatás 
a levelek számáról, illetve nem rendezték 
őket kategóriákba ebben a hatszáz oldalas 
könyvben, de az hosszú oldalakon keresz-
tül ilyen témájú leveleket tartalmaz, mivel 
Mandela figyelemre méltó állhatatosság-
gal írta kérvényeit, szurkálódásait és vonta 
kérdőre fogvatartóit, többnyire udvarias és 
majdnem merev hivatalos hangon. Kérései 
rendszerint így kezdődnek: „Örömmel ven-
ném, ha szíveskedne…”

A korai években ezek a törekvések gyakor-
latilag sziszifuszinak bizonyultak, akárcsak 
egy gránittömböt akart volna Mandela egy 
egyszerű vésővel elkoptatni, de több száz 
oldal után azt a foglyot látjuk magunk előtt, 
akinek lassan, különböző formákban sikerült 
– kelletlenül adott – segítséget találni bajaira. 
Panaszainak mindig van egy rejtett üzenete, 
amely túlmutat a siralmas bánásmód és le-
hangoló börtönkörülmények szűk kérdésén; 
erkölcsi érvekkel próbáltak az elnyomókra 
hatni, a méltányosság, az igazságosság, a 
bűntudat és végül egyszerű emberi tisztes-
ség mégolyan csökevényes érzetét keltve 
bennük.

Mandela börtönidejét töltve legyőzte a ki-
sebb akadályokat, nemcsak azért, hogy jogot 
tanulhasson – 1989-ben végül befejezte jogi 
tanulmányait –, hanem hogy az afrikaans 
nyelvet is elsajátítsa ellenfeleinek jobb meg-
értése érdekében. Egy 1969-es levelében, mi-
után hét évet töltött börtönben, az afrikánerek 
Nagy-Britannia elleni lázadásának történetét 
használta fel, hogy rávilágítson a vele va-
ló bánásmódot is jellemző képmutatásra és 
gyávaságra; így akarta elismertetni, hogy po-
litikai fogolyként tartják fogva, és követelni 

szabadon bocsátását: „A múltban Dél-Afrika 
kormányai az ilyen jellegű bűntettek miatt 
elítélt embereket politikai bűncselekmények 
elkövetőiként kezelték, akiket időnként már 
jóval a büntetésük letelte előtt szabadon en-
gedtek. Ezzel kapcsolatban emlékeztetnénk 
Christiaan De Wet és JCG Kemp táborno-
kok és mások ügyére, akiket felségárulásért 
ítéltek el az 1914-es lázadás miatt [a búrok 
britek elleni ún. Maritz-lázadása]. Ügyük 
minden tekintetben nagyobb horderejű volt, 
mint a mienk. 12000 lázadó fogott fegyvert, 
és nem kevesebb mint 322 halálos áldozattal 
járt… Ezeket az erőszakos cselekményeket 
fehér emberek követték el, akik korlátlanul 
gyakorolhatták politikai jogaikat, akik tör-
vényes politikai pártokhoz tartoztak, akiknek 
újságok álltak rendelkezésére, ahol néze-
teiket nyilvánosságra hozhatták. Szabadon 
járhattak-kelhettek az országban, ügyüket 
képviselve és eszméiknek támogatókat gyűjt-
ve. Semmiféle indokuk nem volt arra, hogy 
erőszakhoz folyamodjanak.”

Az említett fehér emberek hat-hét évre 
lettek elítélve, de kevesebb mint egy év után 
szabadon engedték őket.

1985-ben, tizenhat évvel később, Mandela 
még mindig ugyanazt az erkölcsi érvet hozza 
fel. A vég közel volt, de ez egyáltalán nem 
tűnt úgy. „Ami bennünket illet, már rég letöl-
töttük életfogytig tartó büntetésünket” – írja 
fogolytársaival és volt 1964-es vádlott-társa-
ival együtt P. W. Botha dél-afrikai elnöknek. 
– Pusztán rendszerellenességünk miatt tarta-
nak gyakorlatilag házi őrizetben, csak éppen 
nem az otthonunkban. A megtorlás elavult és 
általánosan elutasított elve ez, így minden, 
a börtönben eltöltött napunk csupán az elle-
nünk irányuló bosszú kifejeződése.”

Amikor a kormány értesült arról, hogy 
az idősödő Mandela komoly egészségügyi 
problémákkal küzd – először prosztatarákkal, 
majd tüdőbajjal, amelyeknek valószínűleg 
köze volt hideg és nedves körülmények közti 
fogva tartásának – a szerepek megfordultak. 
Bár Mandela börtönben van, de most ő az, 
aki bizonyos értelemben túszként tartja az 
államot. Dél-Afrika fehér vezetői ráébredtek 
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arra, hogy szerencsések, hogy olyan higgadt 
és szilárd erkölcsi alapokon álló közvetítővel 
van dolguk, mint Mandela, aki ez idő tájt a 
leghíresebb fogolynak számított a világon. A 
tiltakozások áradatában az ország ijedt veze-
tőinek figyelme afelé irányult, hogy miként 
juthatnának egyezségre vele, mielőtt meghal.

Először sötét terveket szőttek, hogy tovább 
rontják egészségét, és majd igen leromlott 
állapotban bocsátják szabadon, ily módon el-
kerülve a mártírrá avatásával járó lehetséges 
botrányokat. Aztán a kormány szükségszerű-
en arra törekedett, hogy Mandelával elfogad-
tassa feltételes szabadlábra bocsátását, amely 
azt jelentette volna, hogy visszaköltözne 
szülőföldjére, a Transkei térségbe és lemon-
dana az erőszakról. Mandela ezt a manővert 
visszautasította, a „világot félrevezető ravasz 
és számító próbálkozásnak nevezve” azt. „Az 
apartheid, amelyet nemcsak a feketék ítélnek 
el, hanem a fehérek jelentős része is, önma-
gában a népünk ellen irányuló legnagyobb 
erőszakforrás – írja Bothának. – Elvárjuk 
Öntől, mint az apartheidet kényszer és erő-
szak útján fenntartani kívánó Nemzeti Párt 
vezetőjétől, hogy elsőként utasítsa el az 
erőszakot.” A biztonság kedvéért még hoz-
zátette: „Az elnyomottak hatalmas tömege 
úgy fog Önre tekinteni, mint a fehér törzs 
érdekeinek puszta közvetítőjére, aki követ-
kezésképpen alkalmatlan a nemzeti ügyek 
intézésére.”

1989-ben Botha agyvérzést kapott, és F. W. 
Klerk váltotta fel, aki nagy hajlandóságot 
mutatott, hogy tárgyalásokba bocsátkozzon 
Mandelával annak feltételei szerint. Ezt nem-
csak Mandela vasakarata tette lehetővé, ha-
nem a hidegháború befejeződése is, valamint 
a tiltakozások is a feketék lakta települése-
ken, amelyek csaknem kormányozhatatlanná 
tették Dél-Afrikát. Ekkorra Winnie Mandela 
már jelentős politikai vezetővé nőtte ki ma-
gát, és sok fiatal az ellenállás leginkább lel-
kesítő jelképét látta benne. Mivel Nyugaton 
egyre gyakoribbá lettek az apartheid-elle-
nes tüntetések, az amerikai cégeket pedig 
beruházásellenes kampányokkal bírták rá, 
hogy kivonuljanak az országból, vagy hogy 

csökkentsék ottani részesedésüket, világossá 
vált, hogy Dél-Afrikának el kell fogadni a 
változást.

Ennek ellenére Mandela fogva tartásának 
végső szakaszában akadt néhányan, még 
az Afrikai Nemzeti Kongresszus főtanácsán 
belül is, aggodalmukat fejezték ki, hogy 
a kormány miközben egyéni tárgyalásokat 
folytat Mandelával és megakadályozza őt, 
hogy szabadon tanácskozhasson ANC-vezető 
társaival, még mindig tartogat valamit a 
tarsolyában, talán egy tárgyalásos rendezés 
formájában, amely kevesebbet biztosítana a 
teljes politikai szabadságnál és a korlátlan 
többségi kormányzásnál. A végén azonban 
Mandela ragaszkodott hozzá, hogy őelőtte 
bocsássák szabadon az ANC többi vezetőségi 
tagját, akik hozzá hasonlóan már évtizedek 
óta börtönben ültek. Végül 1990. február 11-
én hagyta el a börtönt.

Szabadulása után azokhoz a meggyő-
ződésekhez ragaszkodott, amelyeket leg-
korábbi írásaiban fejtett ki a börtönben. 
Gondolkodása lényegét egy 1967-ben írt, 
feltűnően dacos, Robben-szigeti levél fog-
lalja magába, amelyet a „Likvidátorhoz”, 
az igazságügyi minisztérium börtönigazga-
tósági hivatalához címzett. Ebben Mandela 
védekezett a vádak ellen, melyek szerint 
kommunista lenne, miközben határozottan 
visszautasította mozgalma kommunista szö-
vetségeseinek megtagadását: „Életemnek 
mindig is egyetlen célja volt: hogy betöltsem 
szerepemet népem küzdelmében, amelyet a 
fehérek általi elnyomás és kizsákmányolás 
ellen folytat. Az afrikai emberek azon jogá-
ért harcolok, hogy a maguk urai legyenek a 
saját országukban. [De] bár nacionalista va-
gyok, semmi esetre sem vagyok rasszista… 
Az előttünk álló elsődleges feladat, hogy 
véget vessünk a fehérek fennhatóságának 
annak minden formájában, és hogy olyan 
demokratikus kormányzást valósítsunk meg, 
amely alatt minden dél-afrikai tökéletes 
harmóniában él egymás mellett, függetlenül 
élethelyzetétől, bőrszínétől vagy politikai 
meggyőződésétől.”

(The New York Review of Books)


