
I j j a s A n t a.l

MOTIBU
I.

AZ 'ltBRESZTOORA - másodszor már - inkább köhögött, mint ber
regett. Thomas atya, brevláríuma után, szentolvasója közben, elnézáen
gondolt arra, hogy a tárgyak a sok használattól idővel felveszik tulaj
donosaik megrögzött sajátosságait. Egyáltalában nem zavarta az, hogy
imái közben ilyesmik felé csapongtak el a gondolatai. Nem is számolta
már, hány éve él a nyugatafrikai kis kikötőváros nagyzolóan missziós
telepnek és kórháznak hívott barakkjaiban. többezer kilométerrel elvá
lasztva a modern lelkiéletí-írodalomtól, ásatag könyvekre és saját tapasz
talataira utalva; és tudta már, hogy az efféle elesavargó gondolatok óha
tatlanul jönnek-mennek imádság közben is. Nincs más mód, mint türel
mesen felajánlani őket Isten dicsőségére.

"Ki érettünk megostoroztatott ..." A téli eső karvastag ostorai tompa
zuhogással vetették magukat a szoba lapos hullámbádog tetőzetére. A tél
Afrikában is, valljuk meg, hideg ebben a virradatelőtti sötét órában, ami
kor az esőtől széles eresszel elválasztott ablakok sűrű zöld rézhálóiri át
a rheuma ke1tésére rendkivül alkalmas nyírkos pára nyomul be. Azért
egyidő óta megengedte magának, hogya brevárium hajnali részét és a napi
első szentolvasót az ágyban mondja el. Körülötte nem melegítette át más
a szobát, mint a kényelmes, barátságos rendetlenség. Emlékezett rá, hogy
Mo-Dámnak (a hajdani Madame Thérése-t hívták így a négerek) szobá
jában minden, még a legapróbb papírlap is ridegen a helyén állt. Dehát
Me-Dám szent volt és szent volt az öreg misszióspap is, Jím Brooke, aki
vel a kórházat és misszióstelepet Me-Dám megalapította és kiformálta.
Neki nem maradt más feladat, mint őrizniabban kifejeződött vonásaikat.

Gondolatai - minthogy senkit sem tartott csekélyebbnek. mint ön
magát - nagyon alázatosak és ennek következtében nagyon bölcsek vol
tak. Erre néha rájött és foglalkozott is azzal, hogy megírja őket ezzel
II címmel: "Egy missziónárius feljegyzései", de nagyon távolról kellett
volna kezdenie. Azok gyermekkoránál, akik a misszióstelepet kezdemé
nyezték. Az angol Father Jímmel és a francia vénlannyal. Me-Dám
mal. Mikor Ő kiszabadulhatott az angliai apáca-zárda ideges üvegkalir
kájából, ahol gyóntató volt, bele a színesek elképesztő életébe és problé
máíba: rögtön megsejtette, hogy a sápadt és sovány Father Jim alapjá
ban véve szent. Egymás gyóntatói voltak, s a halála után sem szűnt meg
ezzel a keserű és sóvár megnevezéssel gondolni vissza rá: "Atyám"!
Anyja, apja, sőt a yorkshirei galagonyabokrok emléke is elhalvá nyult
benne már, de az övé nem. 'lts ami az emlékiratokat illeti, niindenekelőtt

Father Jim érdemelte volna meg, hogy azok - első részükben őróla 
megszülessenek.

Öróla még csak tudott egyetmást; megtalálta a régesrégen elhalt szü
leivel váltott leveleit; tudta melyik szemináríumot végezte (s azt is, hogy
ott a nevén kívül egyáltalában nem emlékeztek rá), és kápláni beosztá
sain csak átsurrant, mielőtt itt mint szent felbukkant volna. De Mo
Dámról semmitsem tudhatott. Pedig igazában azalapitott mindent, a
néger apácákat is ő nevelte, ez a csontvázsovány lotharingiaí vénlány,
aki sem nem volt orvos, sem apáca, sem ápolónő, és mégis többet tudott,
mínt az orvosok, apácák, ápolónők együttvéve. Amikor Father Jím halála
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után egymaga maradt itt pap, százhúsz kilométert kellett megtennie A
független kisállam fölött igazában uralkodó, az őserdők kitermelésével
is foglalkozó Cég erdei kisvasútj án, hogy gyónáshoz jusson: Me-Dám
lett a lelkiéleti tanácsadója. Ezt a feladatot azzal az érdes szárazsággal,
gyöngéd és kegyetlen humorral végezte, ami az egész lényét jellemezte.

Az "Egy mísszíonárius feljegyzé3ei" részben emiatt nem születtek meg.
Mo-Dámot ó már itt találta "készen", a kórház ésa missziós telep néha
képtelen nyomorúságában. Itt találta kifaragva, mint az otthoni kated
rálisok valamelyik gótikus szobrát, sovány, rideg tökéletességében. A
világon semmit sem lehetett tudni előéletéről. O maga nyersen vágott
el minden kérdezősködést, ami előbbi éveire, az addig vele történtekre
vonatkozott. Lassanként megszekták. hogy ez a téma nincs! Thomas
atya - mikor Fáther Jím halála után Mo-Dám gyóntatója lett - só
hajtva fogadta kietlen gyónásait, amiken érződött, hogy nagy keserve
sen bolhászott össze néhány gyarlóságot, hogyagyónásnak "anyaga" le
gyen. Jím Brooke-t legalább követni lehetett. Ö élő ember volt, döbbentő
lelki elhagyottságokkal s keserű kételyekkel. Viszont ki akarná követni
egy katedrális szürke kőbe metszett szobrát?

Mo-Dám semmiesetre sem volt követhető, egyideig még humorában
sem. Ez a humor csak évekkel később kezdte alakítani Thomas atyát,
amikor Mo-Dáma halála előtt életgyónást végzett nála a maga rideg
módján, nyilván kizárólag azért, hogy eszébe ne jusson valamiféle tisz
telettel és gyöngédséggel övezni emlékét, Hát meghökkentő egy gyónás
volt hajdani fiatal-életének tévedéseiről és. zsákutcáiról! Egyetlen pap
sem gondolkodik azon, amit valakinek gyónásából tudott meg; igy ő sem,
pedig lett volna abban tűnődésre való bőven. Csak éppen az nem lesz
rnegírható, hogy ez a telep, amely annyi időn át hajolt egy maroknyi
néger testi egészsége és lelki üdvössége fölé, egy fiatalkor bűneinek en
gesztelésére született meg és küzdötte át magát a nehézségeken. Mo-Dám
azt akarta, hogy sírjának keresztjére csak ennyit írjanak, "Peccatrix",
és az évszámokat. Csak ez emlékeztessen őrá, a Bűnösök Bűnösére. De
Thomas atya a mostmár tőle eltanult humorral magyarázta meg a szem
rehányó pillantású árnynak. hogy ugye természetesen ő nem szeghet meg
gyónási titkot, és miután az általa építtetett templomban a főoltár előtt

temettette el, az évszámokon kívül lapidáris egyszerűséggel csak any
nyit vésetett a kőlapba: MO-DAM. És amikor nehéz ügyekben arra gon
dolt, mit tett volna hasonló helyzetben, vagy ó is közbenjárásáért imád
kozott, szelíden ajánlotta figyelmébe, hogy teljesítette kívánságát, hi
szen felette Sámuelnek a sekrestyésnek, továbbá az oltárhoz [áruló néger
öregasszonyoknak meztelen talpai taposnak.

Egyébként Me-Dám halála után néhány évvel különös esemény tör
tént. Madame Therese nyilván megkérte erre bátyját - aki örökösök
nélkül volt elhalandó - hogy ráhagyj a a vagyonát a mísszíóstelepre,
mert egyszercsak szűkszavú bankértesítést kaptak arról, hogy minden ne
gyedévben átutalnak .hozzájuk ennyi meg ennyi frankot. . Ez lehetővé

tette, hogy néhány fekete orvost képeztessen ki Párizsban s néger apá
cákat az angol anyaházakba küldhessen tanulni. Az anyagi fuldoklás vé
getért. Igaz, egyidőbenazzal hogy a benszülött keresztények száma is
megszűnt a megtérésekkel gyarapodni. Tudta, hogy mi ennek az oka,
de nem tehetett ellene. A megterések másutt is megálltak. .

A ZApOR újra rákezdte a tető hullámbádogján. Az esőn át is fel
felfénylettek hozzá a kikötő felé vezető ívlámpák, A széles utca hirtelen
zuhant alá a kikötőbe, beton blokkházak, tengerészbárok. sivár fab6dék,
néger bádogkunyhók, apró kocsmák és nyilvánosházak és míndenféle



üzletek zűrzavarában. Rajtuk túl most a hajnali dagályban állott a ha
jóktól népes öböl. A kikötőváros csak ennek forgalmát szolgálta. a titok
zatos Kivitelt, valójában a nemzetközi Céget. amelynek irodaiban min
den fontos ügyét eldöntötték.

Ezekben az irodákban fekete gépírólányok kerestek éppen annyit.
amennyi elég volt a tarka rongyaikra s olcsó parfőmjeikre; esténként
fehér és színes tengerésszel táncoltatták őket az olcsó bárokban. késeltek
érettük és másfajta lányok miatt, Éppen ma délelőtt készült útjára kelni
a bútorfával jó hétig rakodott marselllel óriás-tehergőzös, a Général de
GauHe - vajon wan-e már szénlapátolója ahelyett, akit leszúrtak még
az első szárazföldi éjszakán és föl se tudták hozni ide abból a házból, neki
kellett lemennie hozzá, mert gyónni kívánt, de már csak hörgött és csak
bólintani tudott a kérdésre, szánja-e bűneit. A szeme üvegesen nézett
őrá sa sötét bőre márcsak szűrke lett, aztán hirtelen elkékült, Az ott
lakó lányok közül egész csomó elkezdett könyörögni, ők is hadd gyón
janak meg és oldozza fel őket, de ő csak azt tudta mondani, hogya temp
lomban keressék fel őt majd. Zuhogó esőben lett világos akkor a reggel.
Köröskörül a tenyérnyi udvarokra nyíló rozsdás vasbádog-házikókban
megszólaltak a rádiók. Minden néger családnak van ládadeszka ágya,
egy spiritusz- vagy petróleumfőzője, és rádiója többnyire lent a puszta
földön. A fiataloknak, mikor összeköltöznek, néha egyetlen bútordarab
.iuk a rádiójuk - nem egyszer világvevőkészülék.Noha a Cég nem sze
reti ha ilyen van. Jobban szereti, ha csak a helyi műsort sugárzó állo
mást tudják fogni ócska, kimustrált készülékeken, és ennek műsorán át
bele szeretné fojtani öket a hajnaltól éjszakáig doboló dzsesz-orgiákba.
De őserdökön és sivatagokon át a kicsiny nyugatafrikai öbölig sa kuny
hók földjén a rádiók körül kuporgó fiatalokig száll a nagyerejű afrikai
rádiók hangkáosza, a politika tam-tamja.

O már csak ezt az Afrikát ismerte. Me-Dám még ismerte a régit is,
az elsüllyedt yoruba-kultúrbírodalom maradványait, az ébenfából fara
gott és bronzból öntött szobrokat, az őserdőkbe süppedt kőkori világ
városokat. A jóbarátja volt Frobeniusnak, aki sokáig élt itt. Később pe
dig Európából megküldte egyik világhirű könyvét Mo-Dámnak. - Isten
bocsássa meg nekem, sohasern tudtam elolvasni! - mondta az, és egyszer
Thomas atyának ajándékozta, mert valaminő mértékben ő is olvasott
németül. De a vaskos könyvnek ő is csak az illusztrációit bőrigészte át
míndíg s eltünödött a hírhedt cím felett: "Afrika ruft" ... Sohasem tudta
meg, hogy mit kiáltott Afrika a yorúba-törzsek Atlantíszíg és azegyip
tomi kultúráig visszaérő titkairól a német tudósnak.

Mo-Dámnak és neki egészen mást kiáltott. Ö a fájdalmat és elhagya
tottságot tudta; traehomás-szemű gyermekek gyuladt, folyós szemét a
hajnalok izzó, fehér tündöklessel lobbanó magnéziumlángját, amely fe
lett az ég pillanatra - de csak egyetlen pillanatra - enciánzöld. va
kitó kupola; a fadöntő munkások napi tizenkét órán át: csattogó fejsze
csapásait erdőirtáskor s a gépfűrész süvöltő vijjogását ; az olvadt ólom
fényével csillogó tengert; az ágyékkötős rakodó-munkások meztelen tal
pának csattanásait a betonon, amint a kikötőben ügetnek; a betegek forró
sóhajait kórházi ágyakon; gyermekek hörgő és csettintő hangját a misz
szíó gyarló kis iskolájában, ahol a tanítóapácák veszödtek d velük. A
yoruba-birodalom összetöredezett és elsüllyedt múlt volt csak, és helyére
a világ e darabkaján s az őserdö között levő fővárosban ez a kikötő állt
esendo és esengő fekete proletárokkal. akik miközben rádiójuk harsogott,
valami egészen másért kiáltottak.

HI!



II.

EZEK nem gondolatok voltak, csak a valóság, amely körülvette, mint
ahogy a bőre takarta őt tőle magától elválaszthatatlanul.

Sóhajtozva, rheumásan felkelt. A reggel még mindíg sötét v.olt. Az
eső dobpergése újra és újra vigasztalanul hangzott fel a hullámbádogon.
Keservesen gondolt arra az időre, arnikor majd a köszvénytől elgörbült
tagokkal kell visszahajózni Európába. Mint nyugdíjas missziónárius ott
végzi, ahol kezdte s valamelyik apácazárda gyóntatója lesz. Mínél tovább
kl akarta húzni ennek idejét. Utódja - fiatal és teljesen tapasztalatlan
szerzetes - már ki volt választva, sőt újban volt feléje; szerette volna
még néhány éven át hozzánevelni feladataihoz.

Kicsoszogott a fürdőszobába. A felgyúló fénytől egyáltalában nem
zavartatta magát Jack, a kopott bádog-fürdőkád szélén üldögélő öreg
patkány. Már évek óta álltak jó viszonyban. Rájött, mit nyer annak fe
jében, ha eteti a szőrehullajtott, vörös-szemű rémet. Az elmarja a töb
bieket nemcsak a fürdőszobáiából, de a barakkja környékéről is. Igyhát
mind a ketten nyertek az üzleten. Türelmesen, majdnem gyöngéden pil
lantott le rá.

~ Kérlek - ajánlotta neki - várj egy kicsit. Azért mégis meg kell
borotválkoznom!

Az mintha megértette és bólintott volna. Lehunyta szemét és míköz
ben ő borotválkozott és megmosta arcát, hanotta amint a földre ugrott.
Aztán érezte, hogya lábához dörgölődzik. Meg kellene írni a Misszió
nárius Feljegyzéseiben, hogy még egy patkány is nevelhető a türelemmel
és szeretettell Jack nagyon öreg volt már, társtalanul élt, valami föld
alatti zugelvban. Nem volt veszélyes arra, hogv ragályt hoz, és talán
időnkint ő is híjját érezte valami gvöngédséanek. De ez a gyöngédség
nem volt valami kellemes. Igyhát meggondoltan - hogy Jacknak bara
ne essék - ellökre őt lábával. Nem tör-ént semmi. Jack türelmesen fel
mászett a fürdőszoba sarkában álló alacsony deszkaszékre. és szundi
kált, Tudta, hoey a rezgelüe, arnelv egyúttal ebéd is volt, most majd ki
jár. Legközelebb délután fog jelentkezni.

Az öreg pan az órátára pillantott. A harangnak. arnelv összehívla a
híveket az apácák reggeli miséiére, most kellelt volna megszólalnia. De
hát Sámuel, a néger sekrestvés. fiatal házas. Pár hónaeia vett felPi'j&gm
egy assvonvosan kövér tizennégvéves leánvt, miután némi erőfeszítések

történtek azért, hogy a mezkeresztéltek anyakönyvébe őt is bejegyez
zék. A szülők - az aniq kikö~ő munkás - vonakodtak attól, hozv a lá
nyuk mezkeresztelkediék. A kikötői munkások ma már nom lef;7,nek ke
reszténvek azért, mert ezzel akarva-nemakarva, valami előriv jár. Szak
s~erv!,7,e+ük van, meahatározott munka'döt é'> munkabért harcoltak ki
macuknak s nem térnpk meg "csak úzv". S ln megmaradnak l)l1o:ány
sárrukban, az is erőteliesebben ezervezett vallás: a törzsi varázsló be
küldi valamelyik megbízottját a kikötői nerrvedbe, mert ráiött az 'lni
místa nasztoráclónak erre a fontosságára. Utánozva a katolikus nüsnökő

ket. főpanként szereuel. s sztlárdan igveksvik kezébentartani híveit. Ezek
közé tartoztak a sekrestvés feleségének szülei is. Nem volt kétséges, ho~y
a leánv kizárólag a [ókéoű fekete fiatalemberrel való szer-Iem miattike
resztelkedett mez, és valószínű volt, hoqva kikötői negyed pcrvik sikáto
rában mecteleoedett al-varázsló közbeiöttével is mezünnenelték valame
lv'k lakodalmát. Mert nersve itt hetekig' tart ezv-ezv ilvon esküvő. De
rég meztartották a legurolsót is, és a haranaszó erre a misére, - arnelvre
az apácákori kívül egyébként csak néhány buzgó néger öregasszony jött
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el a szomszéd utcákból - mcstanában néha később szólalt meg. Az apá
dk persze megbotránkoztak a késés oka miatt.

- Inkább maradjon keresztény és éljen csak egy feleséggel ... - s a
néger apácák éppúgy nem enged .ék folytatni, mintha európaiak lettek
volna. Belenyugodtak, mert Sámuelt, aki már kitűnően ismerte a bonyo
lultabb szartartásokat is, hirtelenében nem lehetne kivel pótolni. Az öreg
asszonyokat, akik 'arról árulkod tak, hogy Sámuelt néha a varázslóval le
het "együtt látni", kedélyesen letntette Thomas atya. Sámuel felesége
már várta első gyermekét. Hogy ,.beszélgetnek" néha a varázslóval? Ez itt
nem több. mint amikor egy európai asszony Időröl-időre orvoshoz mezv.
Csak itt ilyenkor elhangzanak a szükséges var ázs-rnorgások ahhoz, ho-ty
a gyermek fiú legyen. Ha nem lesz az, nyilvánvalóan a templom szelle
mei akadályozták meg, hogy a varázslat hatékony legyen.

Bemen: az ebédlőiébe és Jack a fürdőszobában várta meg, hogy pléh
dobozaiból kiadja neki élelmiszerjárandóságát. Azután mivel a harang
még mindíg nem szólalt meg, ő maga ment ki a templom oldalán lévő

haranglábhoz.
Az afrikai reggelek télen is úgy állanak be, mint a robbanás, de

azért valami szürkült. Az eső, karvastagságú ostorokkal, még mindirr sö
téten zuhogott. Valaki leshette alakját, mert a nedves porzásból kibon
takozott eity árnyék. Mindössze néhányszáz hívője volt, mindezviküket
ismerte. Hát ez bizony a Szent Jakab apostol nevére megkeresztelt Mo
tibu volt, a negyven kilomé-erro fekvő erdei "filiáléja" egyik hívője. A
tisztás körül erdőt-ír-tó munkások egyik fiatal felügyelöje, energikus né
ger, akivel szerette volna elérni, ha tanul. De persze a házasság, az írás
tudatlan asszony is, visszahúzzák őket - mégha meg is van keresztelve
a feleségük- nemegyszer <l pogányságba, Igen, ezek a pogány vegyes
házasságok! Mégiscsak meg kellene írnia fl Missziónárlus Feljegyzéseit,
tanulságul az utódoknak.

. Motibu, aki olyasféle rövid köpenyt viselt, mint a francia rendőrök.

lerázta magáról a vizet és így szólt:
- Én gyónni akar! - Eltolta a harangláb-ól Thomas atyát és rándí

tott még néhányat a csengőn. Vizes volt, akár egy kutya, a harangláb
te!;őzete alatti nedves porban tócsák képzödtek a lábeli körül.' Ö nem
kérdezett semmit. Mindenféle okok lehetnek, amik egy kcreszrénv négert
arra késztetnek. hogy ilyen esős téli reggelen hirtelen meazyónton. Lehet
valamiféle rossz álom. Megjelenhetett neki apia vagy anyja szlIeme. Ta
inn teherben van fl felesége, s közel van a szülés. És ilyenkor dícséretes
dolog', ha keresztény létére nem az animista "papnál" tesz bűneiről val
lomást, hiszen ez itt szokásos. Lehet, hogy a nezvven kilométert futva
tette meg' esőben. Az ember, ha ismeri a négereket, nem lepődik meg
semmiri. Rámosolvuo tt:

- Gyere utánarn a templomba!
A nedves ronr.yokká ázott néger vísszamosolvzott.
- Az aitó nem van nyitvit - mondta nyugodtan. Tehát itt várt (I

templom nyitására. az esőben. Franciául beszélt, s a sötét duzzadt aikain
úgy hatott amit mondott, mint egy ismeretlen néger tájszólás torokhang
jú,i.. Száz-százhúsz szót tudott így. ezen a nyelven. Bementek él sékros
tvóbe. Motibu ott tn-u-adt, Ő pedig vécigment a templomon. és bolülről

kinyitotta az a itót. Vizes, csatakos. sáros hairralelőtti sörétséz, még min
dig. Az előtte lévő. irtózatosan széles,szét+aposott utcán néhány v"Jsvá
zon égő villanylámpa vet világot a tócsákra, Lélek- sem látszott. ÚgV
látszik ma még az öregasszonyok is aludtak. De jobboldalt a sekrestvés és
a kórházportás különálló kunyhójában e pillanatban gyulladt, fel a vil-



lany, Sámuelt ugy látszik mégis felébresztette a harangszó és a lelkiis
meretfurdalás.

VISSZAMENT a templomba. Betonpadló, betonfalak; a fölébük emelt
gerendatetőzeten dobolt a téli zápor. Motibu a sekrestyében kuporgott
egyik fazsámolyon és reszketett. Észre lehetett venni, hogy didereg; ha
egy' néger az esőben való akár negyven kilométeres futás után leül és
így reszket, akkor valami nagy baja lehet,

De ez csak úgy vonult át az ő ágyán, mínt a telep mozibarakkjában
előadott valamelyik filmszalag képei. Mind a két keze megérintette a
férfi fejének vizes gyapját. Azonnal megszélalt bizalommal s panaszosan,
mint egy gyermek.

- Mobitu - közölte magáról hirtelen - ölt!
Az ablak előtt a tél kietlen vize csapódott alá és szürke fény hullott

Motibu lapos, megindítóan férfias arcára. A pap feszülten megrezzent;
a búnvallomásnak gyónásban kellett elhangzania.

- Gyorsan mondd el a "Gyónom a Mindenható Isten"-t és a többi
bűneidet is ha vannak.

Míközben a gyónási formula dadogóan mondott szavai lassan hatol
tak füléig és értelméig, azon gondolkodott, hogyha a néger hozzámene
kült, mindenesetre fel kell oldoznia és akárhogyan is. meg kell kísérelníe,
hogy megmentse, ha lehet. Father Jím Brooke is ezt tette volna. Motibu
megísmételte, hogy ölt, de nem tudott mást felhozni. ..

Nyilván nincs is más a rovásán! - És Thomas atya már nem tudta
ezt a tökéletlenségnek tudni be. Sápadt európai lelkiismeretével alaniá
ban véve irigyelte néger híveit, mint akiknél természetes, hogy halálos
bűnnek csak az "erős bűnöket" rójja fel és jegyzi a lelkiismeretük. Ha
megszületnek az "Egy missziónárius feljegyzései", akkor nyilván ez is
benne lesz. Most azonban sietnie kellett; a férfi arca szinte eltorzult az
állati félelemtől. Kezét visszatette Motíbu vizes fejére; a meghitt meg-
bocsátó mozdulat úgylátszik jól esett neki. .

- Kit, miért és hogyan öltél? - kérdezte sietve. Ismét a nyers, ér
des torokhangok. Motibunak keresnie is kellett a szavakat.

- Messe Vare volt az ... - és dadogott valamit, melybőlki lehe
tett venni, hogyegyüttérte - őket feleségével. "Messe Vare": Monsieur
Jean Varese volt, öregedő francia főnök a Cég fakitermelésénél. Néhány
szóból kibontakozott a valóság. Motibut még az elmúlt délelőttön el
küldte valahová, de az már régóta gyanakodott. Mon;:,!eur Varese nyil
tan kerülgette a fiatal, csinos asszonyt és magához rendelte valami ürügy
gyel, Thomas atya ismerte azt is, a második felesége volt Motibunak; az
az első halála után magára maradt néhány aprósággal és elvette a haj
lé-köny, karcsu lányt, akit szülei ugyanugy vonakodtak megkereszteltetni,
mint Sámuel feleségét, és pedig ugyanabból az okból. Keresztség nélkül is
biztositva volt az egzisztenciájuk. De végül mégis megkeresztelkedett 8
hozzáment, és Motibunak már tőle is volt gyermeke. .

Sietve megkérdezte hogy történt, mível ölt. Bement Messe Vare há
zába. .. és ... Motibu szavai elakadtak. Barna kezei megragadták és
megszorították . a papét, Az értette. Rávetette magát és megfojtotta,
Nem volt kétséges, hogy a törzsi szokások szerint ölnie kellett s így kel
lett ölnie, - neki viszont a bánatot kellett valami módon biztositani. Az,
hogy ez valaminő mértékben megvan. végső eredményben nem lehetett
semmi kétsége. Eljött és meggyónt, nyilván meg akart szabadulni ern'
belső tehertől. Hogy miért? Azt megtudta pillanatokon belül. Motibu ér·
des. megalázott morrnolásából. A barátai behozták az erdei kisvasúton li
kikötőbe és felment a Nagy Hajóra, ahol felvettek mát ugyan egy szén-
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Iapátolót. de elkelt még egy másik is. Egész éjszaka szenet lapátolt (gőz

alá fűtöttek a délelőtti induláshoz) s most hajnal előtt kéredzkedett le:
nem kérdezték miért, pénzt úgysem kapott, nyilván majd visszamegy.
Thomas atya tökéletesen értette. Ami a bánatot illeti, az egész biztosan
megvolt. A yorúba-nép egyik legerősebb hagyománya: gyilkos nem száll
sem tengeri, sem folyami hajóra, de még halásznia sem tanácsos, mert il?

Egi Atya bosszúja követi. A tengeren vihar támadhat, vagy a folyamon
örvény, a csónak felborulhat, vizbe fulladhat nemcsak ő, hanem a vele
valók is; Motibu fél és ezért báni a, amit elkövetett. Ha félelemből fakadt
is ez a fokú bánat, a feloldozáshoz ennyi azért elég.

- Nagy bűn volt - mondta komoran. - De te most futsz, sietsz.
Gyorsan meg kell bánnod. Mert Istent megbántottad, Ö haragszik, ha öl
valaki.

- Igen! - Motibu bőre szürke volt, akár a h alotté él padlón. Látszott
rajta hite; a bánata pedig nemcsak e zaklatott pillanatban volt a bűne

bánata.
KüNN a szentélyben hallatszott az apácák mozgása. A másik olda

lon lévő apáca-oratóriumban megvolt a sekrestyék hosszú rúdja a gyer
tyagyújtó felszerelés, az apácák nem sajnáltak az úgylátszik mégis kés
lekedő Sámuel helyett gyertyát gyújtani.

- Mondd gyorsan, hogy szánom és bánom ... várjál. meddig tudsz
számolni? Várjál csak! Tudod-e még a Miatyánkot és az üdvözlégyet?

Motibu tudta és számolni is tudott, hiszen felűgyelő volt s miköz..
ben dadogva mondta az imádságok szavát, Thomas atya elhatározta.
hogy tíz Miatyánkot kell elmondania és tíz Üdvözlégvet. Ez bizonyára
végtelen sok lesz neki ... Feladta és szívébe véste, hogy el kell monda..
nia, és gyorsan feloldozta, mert a szentélyből zaj hallatszott. Apáca-sutto
gás és Sámuel mély hangja. Ügylátszik tudták, hogy ő irt van a sekres
tyében.

Mi köze neki ahhoz, hogv anégsrv-> ecu néger aki ölt - feljusson
egy francia hajóra s bele tudjon menekülni Martieille alvilágába ? Minden
esetre jó, hogy Sámuel se tudja, ki volt a gyónója és hogy gyónóta volt
egyáltalában, Zöld függöny lógott a .sekrestyének a szentélyre nyíló aj
tajában.

_. Motibu vár még! - s gyorsan kiment; a zöld függöny az uolsó
pillanatban hullt össze a háta mözött, hogy mezakadálvozza Sámuelt n
sekrestyébe való behatolástól. Megláthatott-e valakit? Aligha, Mennyire
hasonlitanak egymáshoz ezek a fiatal négerek; akárcsak két tojás. az
egyik éppen olyan, mínt a másik! A sekrestyés, mínt 8lki futott, pihe
gett.

- Siettem, Atva, '- szólt ártatlanuí, mínt .3J'ü nem k,b,~ett el. Oleg
alább kétszáz-kétszá-ötven szót használt az idegen nyelvből, és járato
sabb volt annak nvclvtaní formáiban. Thomas atya szándékosan és tu
datosan volt elut a'.í.r6.

_. Azt látom! Vársz kissé, Érted?
Sámuel bizalommal, elragadtatva mosolvgott, mint akrt nem szedtak

le. Az oltár körül egy fiatal s egy öregebb apáca tett-vett, ők jc; odanéztek
és köszöntek s kiváncsi mcsolyuk elárulta, hogy nem láttak nála még
idáig senkit a sötétben. De most már persze világos volt. az nf'rikai haj
nalok robbanásszerű világossága a hófehérre színeződött felhőkön ál,
amik betekintettek a gerendatetőzet alatt húzódó üvegtelen ablaknvílá
sokon. A még teljesen üres missziós-templomban volt valami orimitívűl,

'fölségesen bazilikaszerű. Az oltáron már égtek a gyertyák, Pillantása az
oltár előtt fekvő kőlapra tévedt. Mit tenne most Me-Dám? Követte an-
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nak tanácsát. Horkantásszerűéles torokhangot hallatott hívei törzsi nyel
vén. Csak egyetlen hang. Mégcsak nem is szótag. De minden benne van.
Tilalom. Parancs. Indulat. Ezt fejezte ki: - Semmi közötök hozzá! Nem
akarom, hogy tudjátok. Nem szabad belépnetelk! - Ah, tökéletes nyelv!
A függöny összehullt mögötte. Közben gondolkodott. Az "esemény"
nem tudott másképpen gondolni rá, csak így hogy "esemény" - tegnap
koradélután történt. Nem valószínű hogy már este fel ne fedezték volna
II Cég saját fehér fegyveresei, és kutatását ki ne terjesztenék már akár
ma reggel a kikőtőro is. Látta-e valaki Motibut ... itt ... nála?

Mo-íbu megrázta a feiét. Nem. Legalább nem tud róla, Kiderült,
hogy ezek a négerek okosabbak és jobban ismerik a fehér világ ügyeit és
a dolgait, mint általában feltételezzük, Motibu mielőtt elmenekült volna
a Telepről, kicserélte a Cégtől adott fényképes ~~azolványát Tharungíval,
a sógorával ana az esetre, .ha majd a rádió is bemondja nevét. Igen, hát
cersze hogy a rádió! Az Motibut keresi, a Général de Gaulle pedig egy
Tharungi nevú fűtőt vett fel a tegnap-esti órákban. Thomas atya nem
érzett semmi lelkiismeretfurdalást, A sekrestye világosságában egy tető

től-talpig szénportól mocskos agyonhajszolt és agyonázott ember állt előt
te. Fehér embert ölt, a fehérektől irányított fegyveres közigazgatás ül
dözöttie, hat vagy nyolc órán át szeriet lapátolt s a fáradságtól reszketve
nekivágott az életveszélynek, hogy meggyónion ... ezXjmponáló volt! A
fehér felhők közben megint feketék lettek, újból súlyos esőfelhők száll
takalá. A téli zánor újból lerobbant. Motibunak most ebben kell elme
nekülnie a kikötőig, hogy meg ne lássák. Mind a ketten bólintottak s
szavak nélkül is meaértették egymást. Mélven megindultak voltak rnínd
.'\ ketten. Motibu letérdelt, hogy a pau mégegyszer megáldja.

.. - El kell mondanod az imádsácok at! -- figyelmeztette őt szi,?orÚ'ln.
:i. férfi rettegve nyújtotta előre a svénportól mocskos tenvereit. amikkel
mé'! minduz érezte: ölt, -- Már Ieloldoztulak! - suttogta neki a Pap. S az
'l~~ódó kérdésre. amely a sötét szemek mélvén égett, meanvuz-atta: 
Atva nem mondia el senkinek és soha! - ps keresztet raizolt bele a te
nverekbe és biztatóan rámosolygott. - Motibu most mezv-siet. Atva gon
dol a gyermekeidre ... - és sohasem feledte el a pillantást, amit az rá
vetett n~ég mielőtt az udvaron összecsapódtak volna mögötte a vad eső
sötét fijo'('fi)nvei.

O PEDJG Dál' pP1'C: múlva miséro öltözötten állt az oltár előtt. Az
.:máf'4k nVlll?,'tnl::>n1l1 állrak az oratóriumban. s a ternotomban mpg Dal'

i:'lr6bp<pQ' és néj,ány yoruba Örpf78SSZ0nv. Fehér p~en a kor'li m'sén nem
voct.t részt pgvcJ1en egv sem. Krrsztus Tes'~ és Vére ~z áldozásban ('S'lk

sö'é'1'l'l. aikakat fo~ érinteni. Flkf'7rl~e a léocső'mát és amikor a zsottár
s'C'\v'\it m-md'n. l\ITo';b,tr'l f1,ondolt. Hogy SZ'lh'ldí's.'l meg ő· Isten :>~ 1"111"11
s-é"f'.s, vérszopó férfiaktól: ..Ab íní-rno doloso verue me!". M~<;fél ár'l
mulva már tudta, hogy inkább magáért kellett volna imádkoznia!

ITI.

A CÉG saját külön ..munkavédelmí osztarrokat" tarto tt. Semmiféle
;é"bálvzat n"111 állHotta őket a bennszülött rendőrség fölé, dc .!twlkorla-·
t ilaq így viselkedtek. A néger rendőrségnek nem tutott volna eszébe. hogy
('>!'.' missziónáriust kíhallzatásra vitessen a rendőrorefektúra betonénüle
',;be: a munkavéclelmi osztaz két emben' habozás nélkül meztetto, amint
Thornas Atya gynnúba került. hogy ő zvóntatta me'! Motibur és nvilván
tudia hol V1J.I1. Keresztülhaladtak a város megleoetésén. a nvuztalanul
zümmögő négereken; az ég ma délelőtt váratlanul kitisztult, halvány volt,
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határozatlan színű, párás, az utcák fölött forró köd gőzölgött. Zöld, fé
nyes műanyagsávokból átlátszó rácsfüggönyök voltak kifelé ferdén kife
szítve az alacsony első-emeleti betonszoba ablakai elé, ahol a kihallga
tás folyt. Az Algírban feloszlatott Idegenlégiónak egyik - a nemzetközi
Cég szolgálatába átállt - tisztje vezette a kihallgatást. Először rá akart
ijeszteni. Ott ült a kopár szoba egyik csupasz asztalán, letekintett a szék
ben ülő papra, úgyhogy annak fel kellett 'néznie rá, a szürke arcba vé
sett, alácsüngő hatalmas barázdákba, az összeszűkült ellenséges szemekbe.

- Mindenekelőtt tudja kérem, ki vagyok?
Thomas Atya az első kérdésekre nem vesztette el humorát. Ott ült

szemben az "ellenséges férfiakkal", a volt légiós tiszten kívül a munka
védelmi osztag két emberével, akik ídekísérték és akik rövid nadrágj aik
ban, rövidujjas. kihajtott ingükben, parafasisakjukban úgy hatottak, mint
felnőtt cserkészek, éppenhogy csak revolvert viseltek az ővükben. Rajtuk
kívül csak a Cég kerületi ügyintézője tartózkodott a szobában, s egy
kövérj ötvenéves rendőrtiszt. Omoró, a helyi rendőrprefektus és néhány
színes rendőre. A szoba elviselhetetlenül, szorongatóan zsúfoltnak tet-
szett. Az is volt. <-

.:... Nem volt még szerenesém. Ha bemutatkozik, nyilván majd meg
tudom.

Az leugrott az asztalról.
- Én verjem-e szét az arcát, vagy átengedjem valaki másnak? - Itt

még így nem beszéltek Thomas Atyával. -'- Ismerjük egymást!
a tovább is másról akart beszélni minél hosszabban.
- Honnét - érdeklődött rendületlen nyájassággal. Remélte, hogy vi

tába keveredik vele. De az rágázolt, mint valami tank.
. - Mindenhonnét. Az utcákról. A Cég r. számú erdei Telepéről, ahon

nét Monsieur Varese gyilkosa való.
a még mindig kisiklott, nemcsak a kérdések, de a hazugság elől is,

jelentéktelennek látszó formulákkal.
- Megdöbbentő amit mond. Hogy meggyilkolták Monsieur Vareset.

Ismertem őt, mínt a Telep egyik vezetőjét.

A másik ráförmedt:
- És ismerte Motibut is, aki féltésből meggyilkolta. Meggyóntatta

ma reggel s nyilván maga adott tanácsot, hová lépjen olajra. Na, ki vele!
Éles, világos körvonalak rémlenek most az alakok körül. Egyik szé

ken a néger rendőrfőnök ül, a másik széken egy síma, udvarias fehér
fiatalember, akiről a nevén kívül csak annyit tud, hogy az a Cég ügy
intézője a kikötő körzetében. Rezidenseknek hívják őket, mint valaha
'indonéziai gyarmatok teljhatalmú alkormányzóit,és úgy is viselkednek.
De azért hozzá is eljött bemutatkozó látogatásra, amikor két év előtt ki
nevezték. Most is a romlott eszesség és sápadt szélhámosság légköre lengi
körül. Mit mondjon? A kérdés már a gyónási titokra irányul, egyenesen
felelnie kell s ő óvatos meggondolással lassan követi a benne megszólaló
hangot:

- Nem tudok arról, hogy ma reggel bárkit is meggyóntattam volna
és nem tudok semmiféle gyilkosságról. Következésképpen arról sem, hogy
egy gyilkosnak bármiféle tanácsot vagy segítséget adhattam volna.

Mielőtt Vincent, a légiós tiszt felüvöltene"a vértélen .elegáns, vékony
Rezidens felemeli kezét és elhallgattatj a.

- Ön kítűnően válogatta össze, noha a tanulmányai emlékeiből. a
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szavait - mondták a keskeny, okos ajkak gúny nélkül. - Értjük. "Nem
tudok arról, hogy ma reggel bárkit is meggyóntattam volna". Tudjuk a
benső közbeszúrást. "A ti számotokra nem tudok róla" . Ugyanígy hozza
felfüggesztésbe a gyilkosság ügyét. Nem mondja azt, hogy nem történt
meg, csak azt', hogy "nem tud róla", tudniillik a mi számunkra. - Ajká
rólleheletnyi irónikus tisztelet lebbent el: - De hisz ez benne van min
den egyházi tankönyvben. ott ah'oT arról szólnak, hogyan kell kikerülni
a gyónási titokról faggatást. Következésképpen megkérdezem, hogy vá
lasza tartalmilag- nem éppen azt igazolja-e. amit formailag tagad?

A jelenlévők eltöprengtek a kérdés fínomságán. Ö nyájasan rámo
solygott. Tudta már: talán súlyos hibapont volt előzőleg nem mezzon
delrabb módon válaszolnia; alábecsülte ellenfeleit. Itt az idő kisiklaní ke
zükből. De mintha valami megpattant volna benne a megfeszített eről

ködéstől:

- Oh, erre akár azt is 'lehetne mondani, hogy túlságosan is szelle-

nles . . . , " . '" ". /
- ... "akar ... és "azt IS ••• es "lehetne - vísszhangozta az óva-

tosság átlátszó szavait irónikus ellenfele.
- De megbocsátanak. Most valóban gyóntatnom kell ... Az elől hoz

tak, szabatosan kifejezve inkább: hurcoltak ide. Van néhány súlyos be
tege a kórháznak, haldoklók lesznek nemsokára. Nem várathatom őket.

- Fel akarja adni a játszmát? És ilyen hamar már? Azt hittem, ma
kacsabb Iosz! - A Rezidens sajnálkozó volt és homályosan csábító.

Macához tért.
..... Csak azért feleltem Önnek - válaszolta nvuzodtanverrv örel't, pap

méltósácával és Iassúsácával - hogy mec ne sértsem. Mert eg-vébként tu
domásul sern kellett. volna vennem kérdését és a barátjáét sem. - Gon
dolntai élesebbek lettek. Odafordult a rendőr:főnökhöz, végre is ;J,Z volt
a törvpnves fórum és az még meg sem szélalt. mellette sem; igaz de épp-
úgy ellene sem. .

- Kérem. nem tudok arról. hogy engem milven címen falt!tatn~k val"
lác;i ténvkedések feJfíl. Nem tudok arról, hozv törvénves vádakat hoztak
vo1n". fel ellenem. Természetesen elmegyek' és természetesen tudják, hol
találhatnak meg.

Csend volt. A két aíró mellett változatlanul szétvp+pt:t 'lábakkal ál
lott a két-két néger rendőr. A szétfolvóan kövér rendőrfőnöknek e<tvik
S7:pme kifolyt, úgylátszik valami gvermekkori trachomától. A szemhéra
súlvos-n csüncött le azon az oldalon. ahonnét az arca lá+,s7:ott . Aztán
odafordította tpl ips arcát. kicsínv bedagadt fél szemével. Míndía mpo:
len+e az' eurónaiakat nehpzkps külseje s asztmás hangja mögött megnyil
vánuló iómodora és kultúrái a ...

- Azt hip,zem kérem. tévpd. - Az asztmatikus lihpdés ki+ip,ztult. '
Onelten feliplent,"s van BÍlnoá"+olás alanos P'V"núia. 'Rps?;vetel MV gyil
kosn-ik az ir:r"7:sá~s7olgá1tat3s elől való f>1von~,,<iban. F,?;ek ~. vádak.

(Tcrv rérn1pft. künn, a kikött'jhpn h,<tiós-r'''éml. S2nT+. T~lán R 't,hrmó
C,sn ó r rr 7 iI~ Gn.7IH~.'Npm mevt karóráiára nill"l',fq"i. Él~ ~7:PrhAl{ fien'·"l..;
ték mindon mozdulat át s akár' a mpqrpzzenpsphfq isk-~v,,+k-pztetéseket

vontak lrf)lnq le. Az asztalon fpkptp ebonit tp)efon1{:p~zü1ék álR
- Három t~"ú is v~n az ön ürrv6vpl k~r>~so1I'th"n - rnf)"rl+~ tov;'ihb

nmorÓ. A tónusb>n, ahoO'vpzt: mondotta. volt v~l"mi ini"rlul"t;,'l Pes r"i.::
tph,p,'l firnrplmp-rt,.,<",c;. horn;'i1v(\s 11+,,1.45. hf)O'v vimr;'j-rnh kpl1. ~7~v"L"f.i1ns

talán:i ",<\"i1<' kpt+ővp1 s7prnhpn? Élesen l;í+h a lehe+ős60'et Pe" ki",,.f,hoslb ,
- JI/fin""npsp+",p fp1 kpl1 hlvnöm a fővárosban az Apostoli. Vikáriust.

Kérhetek interurbán kapcsolást? .
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Ismét mintha a sziréna szólt volna. Valóságos testi gyötrelmet érzett,
hogy meg sem kérdezheti, valóban az-e? Ez is a gyónási titok megtörese
lehetne, mert tudja, Motibu ezen a hajón van. Mivel a rendőrfőnök a
maga nehézkes módján még mindig gondolkodott kívánsága felől, má
sikkal állt elő.

- Vagya kikötő angol konzulát. Ez könnyebb lesz és gyorsabb. An
gol állampolgár vagyok.

- Sem egyiket, sem másikat. Az Apostoli Vikárius úrnak nincs be
leszólása az Ön ellen emelt polgári vádakba. Ami pedig azt illeti, hogy
idegen állampolgár, - a lélegzete ismét súlyosan fütyülő, nehézkes
tett - bizonyos körűlmények esetén legfeljebb kiutasírom Önt ... - s ez
ismét úgy hangzott, mint óvatos ajánlat, vagy talán inkább fenntartás.

Most már egészen bizonyos volt abban, hogy a halványuló harma
dik szirénajelzés a távolodó Général de Gaulle-é. Érdekes, ezt hallotta
legtisztábban. Leült. De míért nézik mind olyan külőnösen? A Rezidens
egy papírlapra írt valamit az asztalon. Ű pedig igy szólt a néger rendőr

prefektushoz:
- Nem szeretném, ha kiutasítana. Már értesítést kaptam arról, ho'~'\'

az utódom útban van. De ll'! itt lesz, én akkor is itt szeretnék maradni
és itt szeretnék meghalni. Nincs számomra szebb gondolat, mlnt itt ve
gyülni el a megújhodó Afrika porával. Azok között, akik '1 kórházunk
ban haltak mez. Az öregasszonyok között, akiket naponta áldoztattam.
Kérem. ne utasítsen ki!

- Hát ... - hallatszott .SI rendőrfőnök nyugodt. zsíros hauvia. - Le
het, nem is lesz szüksézes kiutasítanom Önt. - Es ez megintcsak úgy
hangzott, mint kétértelmű fenyegetés és titokzatos biztatás. A Rezidens
pedig írty szólt, maidnem gyöngéden:

- Nos. már végig kell játszanunk ezt a játszmát!
Lehl1nvt,a a szemét. MOI; I. Viric-nt durva hangját hallotta:

- Ebből már elég volt, Nem túrhf'tjüik. hozv ... ezek ... - n.iC'o.re
ket akart mondaní nyilván - szóval a gyilkosok és h07Zá mé« fphl"ek
gyilkosai. " szabadon sétáljanak s más ff'hérek segítsenek nekik! Elő fl

tanukkal . " és akkor maid kinyitja a száját ...
Mevírrt a rendőrfőnök:

- Mehet ez a szöveg. - (Nyilván. amit :1 Rezidens [( papii-lapra Irt)
- E(1vs~er(ísltettem hocv megérts6k.

Kinvitotta szomét és élesen látott, míntha nazvítóval nézne és ezv
ben mintha álmodna. - Meg kellene nekik mondsnom. hogy rosszul ér
zem magamat ... De ez is maidnem bevallása lehetett volna annak, hoey
Mo-ibut m-gvvóntatta. A s~lve nvuetalsnul vert. mégsem S7.0ritOt t q mo.l
lére a kezét. És azt sem tudta, erősebben vernek-e erei. vavv inkább ki
hazynak. A panírossal bement valaki .Il szomszéd szobába. Méq ~ohRs"m

velt itt, de amint benézett, tudta miről van szó. Innét a f"ndórség énü
letéből meg lehetett szakítani a rádió adásait és közvétlenül lehetett be
olvasni a rendőrségi közleménvekot. Fehér tisztviselő ült telefonok é~

mikrofonok előtt; ez lehetett a fővárossal való rádióérintkezés szebája is.
Lecsapta a kapcsolókat és beolvasta a hírt, amit a rendőrprefektus egy
szerűsített rövid tőmondatokra.

- Adásunkat megszakítjuk. Rendőrségi hírl mondunk be ... - s m~g
kétszer ismételte. Ű feszülten figyelt. - Monsieur Varese gyilkosának ügye.
A rendőrség nyomon van. Halló, cl rendőrséz nyomon van. Égvelőre f'.g",
Ietartóztatott van. Ű tudja Motibu tartózkodási helyét. Most még tagad.
De most szembesítik a tanukkal. Később fontos új közlernényt teszünk.
Halló, később fontos új közlernényt teszünk.
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Lehunyt szemmel hallgatta; szívéröl lassan aláfolyt a vér. Látta,
amint a földön álló rádiókészülékek előtt négerek kuporognak a rozsdás
házakban. Itt a kikötői sikátorokban s a telepes és tranzisztoros rádiók
körül őserdei tisztások kunyhóiban. Figyelő csoportok verődnek össze a
hangszórók körül akocsmákban és az üzletekben. Ekkor megértette, míre
megy ki a játék.

- Nos - kérdezte tőle a Rezidens. O kifakadt:
- Komédia! Valamit nagyon meg akarnak mutatni. Túlfeszitik a

húrtl
Az figyelmesen, bírálóan, elégedetlenül és gyanakodva vizsgálta. Vin

cent pedig odament az ablakhoz és kihaj olt.
-- Sajnálorn - mondcák a Rezidens papírfehér. keskeny és okos aj

kai, amelyek, megláeszott. itták már a VIlág minden kéjét és utálatát. 
Sajnálern. Ön rniatt van. Kímélnünk kell egészséget. Mégiscsak idős em
ber, és meg kell mondanom, felíndultnakIátszlk, Eppen ezt nem akar
juk, Önnel szemben, túlfeszíteni a húrt. Akár meggyóntatta. akár nem:
tudjuk, hogy ma reggel Motibuval találkozott. Ismétlem, van a gyónás-,
nak egy adott anyaga, a bűn. Mit gyónt meg Ő, nem vagyunk rá kiván
csiak, Azt tudjuk anélkül is, hogy a gyónási titkot megtörne. De a taná
csot Ön, hogy hová meneküljön, nyiiván a gyónásen kívül mondhatta
('1 ••• - Hangjában megint felhangzott mint valami undorító természet
ellenes csábítás: - Nem is kell elmondania. Elég ha céloz rá. Mí elég
okosak vagyunk.

Vincent, a nehézkes kolosszus visszajött az ablaktól. Vonásain most
megfeszült a figyelem. Beleavatkozott a társalgásba ct maga otromba
módján.

- Nem tudom, elég okosak vagyunk-e? Nem tetszik nekem az ott
lent. - Nem törődött, hogy megsérti a rendőrfőnököt Néhány tucat-
nyi nigger ácsorog és figyel lent. En elzavarnám őket.

A Rezidens a rendőrfőnökhöz: - No?
Az kényelmesen. szélesen fordult oda:
-- Ezek a niggerek - a hangja meg se rezzent, mikor a feketékre gya

Iázó szót mondta - nagyon jó, hogy itt vannak. Önöknek az a kivánságuk.
tanuljanak az űgyből. Nohát tanulni fognak!

Kétértelmű volt-e a legutolsó mondat? Vagy csak ő értette volna ki
ezt belőle? Valók volnának-e a négerek közt suttogott hírek, hogy az az
asztmás, félszemű ember, aki a mélységből és nyomorúságból tört fel, noha
nem keresztelkedett meg s maga szerezte meg a kultúráját és megelég
szik ezzel az alárendelt poszttal: politikailag a fehérek ellen forrongó,
alaktalan erők oldalán áll fi Ő a jövő egyik jelöltje?

A Rezidens Vincenthez intézte szavait:
- Mondtam már - utasította rendre élesen- nem szeretem, hogy

sértő szavakat használ az ország lakóinak döntő többségére. Ez utóljára
történt következmények nélkül ... - Sima gesztussal fordult nemcsak a
rendőrfőnökhöz, hanem a yorúba-katonákhoz is. Súlyos csönd volt a vá
lasz.

Megérezte, mit ért "játszmán" a két fehér S a szíve elszorult, meg
állja-e a helyét? Nem tudni miért, Mo -Dám jutott eszébe. - Kérlek se
gíts! - esengett a kicsiny, szigorú árnynak s egyetlen gesztussal odave
tette magát az elé, aki ottfent pihent a rideg, alacsony betonkatedralis
ban. Nagyon fáradtnak érezte magát a harc előtt, amely arra megy ki,
hogy megmutassa ot a yorubáknak, mint Motibu elárulóját, Egys;;erre
aggódni kezdett. Hátha Motibu valamelyik néger barátja az egyik fo-
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goly? Es őrá Thomas atyára fogják, hogy ő árulta el? Egyszerre. nyomo
r usagosari érezte magát. Ki fog meggyónni itt, ba rá sikerul sütniök, hogy
megcorte a titok pecsétjét?

- Kezdhetjük - mondta Vincent. - Már eleget beszéltünk! - intett
egyik ajtó felé az egyik néger rendőrnek. O üveges szemekkel nézte a'
belépőket. Sámuel [o et be s két kisírt szernű apáca. Orá néztek, de mi
előtt megszólalhattak volna, kivezették őket, most már a Rezidens pa
rancsoló, rideg mozdulatára.

- Nem akarjuk, hogy a dolog sokáig tartson. - Egészen feszes V\')].t,
hivatalos. -Nekünk is más a dolgunk. Megpróbáljuk összefcglalnia val
lornásukat, - Elhallgatott és a társára 'nézett. Az megértette.

- Nohát - mondta Vincent nyers örvendezéssel - ez a Sámuel jól
dörzsölt fickó és tagadja, hogy bármit is hallott volna. De ezek az Ön
apácái: siralmas, mennyire nem tudnak hazudozni. Csak annyit hallot
tak, mintha a feloldozás formuláját mondotta volna Ön. Kijött a sekres
tyéböl, megtiltotta nekik, hogy bemenjenek és azután már csak misézni
jött ki. Irja még Sámuel javára azt is, hogy nem akar felvilágosítást adni
a sekrestye sarkában álló hatalmas víztócsa eredetéről. De mi tudjuk, ki
hagyta maga után. A többit. '..

Ezt már Rezidens fejezte be nagyon udvariasan: - ... lesz szíves
elmondani! - A keskeny, korrekt ajkak ismét fehérek voltak, akár a
papiros.

- Májbaja van az italtól - jutott neki eszébe! És ezek akarják, hogy
ö legyen Motibu elfogatásának árulója s a gyónások pecsétjének megtö
röje. Felállt és már nem ő, hanem egy férfivé válott rettenetes Me-Dám
kelt fel benne a székről. Nem tudta kiszámítani a hangját s egyébként is
üvöltenie kellett a mellére préselődött nyomás miatt.

- Elég volt már! Maguk azok, akik félnek ... - s 'erre a két fehér
arcán látott düh látszott, de azaz ő ereit telítette el még jobban. - Azt
akarják, hogy ez a nép reszkessen egyeurópaitól s úgy akarnak egy sze
rencsétlenen elrettentő példát statuámi, hogy én legyek oka,' ne Önök .. '
- A saját hangja töltötte el teljesen, de meghallotta az ablak alatt a zajt.
Most megint pattant benne valami és ágyúszót hallott. Persze nem itt
dördült el, hanem benne magában. Leült és rá akart szólni a Rezidensre,
de nem tehetett róla, nem tudott másképp beszélni, mint tovább üvölt
ve: r: Elég! Én vagyok most a vádló!

A Rezidens Vincenttel együtt az ablaknál állt. Odatámolygott ő is és
csak akkor hallotta meg a hangot. A rendőrségi épület körül a rozsdás
bádogház-sikátorokból gyűlő tömeg visszhangoz ta üvöltését. Nem voltak
ezek szavak, csak egyetlen alaktalan hang, amit az övé kiváltott.. Azt hit
ték, hogy kínozzák talán és vele kiáltottak. Afrika üvöltött! A hang úgy
emelkedett fel, mint valami u és v közötti szörnyű vijjogás és beleszól
tak az udvarokről a dobok, és azok visszhangoz tak a kikötő felől is. A
szikra volt, ami lobbot vetett, éső ismét belül, magában hallotta a rob
banás dőrejét. Valakik felfogták, hogy el ne essék s egy székbe ültették.
A Rezidens még mindíg parancsoló mozdulattal hárította el a rendőr

főnöktől átnyújtani készült telefont.
- Csak röviden ... Mi az?
- Akikötőparancsnokság értesítése. Sztrájkba léptek a kikötői mun-

kások ... Minden szakszervezet ... Tudják, hogy idehozták őt a rendőr

ségre. Azt kívánják, hogy ...
- Értem ... Azt hiszem, bejelenthetjük, hogy elengedtük. És ebben

az átkozott Motibu ügyben minden további lépést megszüntetünk. - A
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hang tovább is parancsoló volt és fenyegető, a harmincas évek elején álló
fiatal európai férfi hangja a negyvenes éveinek végét számláló lomha,
kövér fekete-férfi felé. - Omoró, Ön azt mondta, nem kell félnünk at
tól, hogy ezek itt lent ... meghallják.

Az ülve maradt.
- Mondhat bátran Ön is niggereket -- felelte kicsínylő közömbös

ség gel. Nem lehetett tudni, ki ellen irányult ez. De azért nem tette hozzá
"Uram"! - Úgy emlékszem, Ön erőltette, hogy ezekkel a rádióbejelen
tésekkel ízgassuk fej a közhangulatot.

- Lecsillapítjuk - vélte a;>; kevély felsőséggel. - Azt véltük, a mi,
dolgunk, a Cég dolga itt a fehérek fölénye, De nem a miénk. A mi dol
gunk az üzlet. Jelentse be személyesen kérem, a míssziósatya szabadon
bocsátását!

S hogy a sötét, kövér, eltökélt. arc tovább tűnődött, most őhozzá for
dult. - Ön és a felettesei is: remélem megbocsátanak. Majd fölkeresem
~ mérlegelni fogjuk, Init tehetnénk a misszió intézményeiért.

Leplezetlen megvetessel beszélt. A pap pillantása előtt azonban el
némult.

- Azt hiszem, mindez késő! - Omoró szavai hangsúlytalanok voltak.
-ltn pedig azt hiszem - mondotta Vincent a rendőrfőnöknek gyű-

Iölködő bámulattal - hogy maga az egész idő alatt átejtett bennünket.
A Rezidens villámgyorsan felállt.
- Felkelek a játékasztaItól! - Ideges volt, pimaszul fölényes, mint

akinek csak játék az egész. Omoró rátekintett félszemével.
- Talán még üljön le - tanácsolta anélkül, hogy felemelte volna

hangját. - Már nem kelhet fel. A tömeg megtámadná!
- Intézkednem kell és ... - Elhallgatott. Az előbb látott fehér rádió

tisztviselő lépett bea szebába és feszesen jelentett Omorónak anélkül,
hogya Rezidensre és Vincentre nézett volna. ,

- Prefektus úr, az L számú Telep jelentette, hogy a munkások sztrájk
ba léptek és lefegyverezték a munkavédelmi osztagokat. Mind a két rész
ről vannak halottak és sebesültek.

A. Rezidensben tovább működött a parancsolás automatizmusa.
- Tudnom kell, mi történt ott - követelte hevesen.. - Mi az Vincent,

elvették a revolverét?
- EI - mondta az bámulva, hogy az asztalára kitett revolver nincs

sehol. Vincent háttal ült a jelenetnek, de Thomas Atya látta, hogya fe
kete rendőrök fegyvert szorítottak abordáik közé és kikísérték őket és
mások tolongtak a helyükre; olyan volt ez, mint valami káprázat.

- De hiszen ez ... - és most a Rezidensnek kellett a szavakat keres
gélnie. A rendőrprefektus nyugodtan tagolta minden szavát:

- Azt hiszem ... nem lenne tanácsos elhagyniok az épületet. A tö
meg megtámadna Önöket.

A Rezidens arca ugyanazt fejezte ki, amit előbb Vincenté: a dühöt,
bámulatot, gőgöt és lefegyverzettséget.

- És még azt hittem egész idő alatt, hogy én politizálok. Ön pedig
engedte beolvasni azt a rádióközleményt. . '

- Ellenfél voltam - figyelmeztette higgadtan Omoró. - Nem vol
tam köteles megakadályozni az Ön hibás lépéseit. Becsületes machlavel
lista vagyok!

- Rá akartam a felelősséget hárítani Motibu elfogatásáért! Láttam
és éreztem annyit, hogy a levegő nyugtalan és felindult miatta. - A Re
zidens olyan érzéketlen volt, mint a kő és úgy intett Thomas atya felé,
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mint aki valójában ott sincs. Pedig az ott ült, sápadtan, verejtékes arc
cal és minden erejét össze kellett szednie, hogy ülni tudjon. Valami in
jekció kellene, de nem tudott megszólalni. A rendőrprefektus megje
jegyezte amúgy mellékesen:

- Oh, én egész idő alatt tudtam, a nyomozóírn kiderítették, hogy út
a Oénéral de Gaulle-ra vették fel kazánfűtéshez. De hallgattunk róla. Hát
persze Thomas Atya is. O csak véletlen szíkra volt, ami a helybeli lőpo

ros hordót felrobbantotta akaratlanul. De őszintén szólva: számítottam
erre. Tudtam, mindenki szereti. Végre is Ön mondotta: "Nohát ha meg
gyóónt nála az a Motibu, ezt, az ütődött, öreg míssziónáriust kell felhasz
nálnunk, hogy őt terhelje az elfogatása, ne minket l" És csak másutt öt
hát helyen kellett a szálakat megrántanom.

- Mi a további menetrendje? - érdeklődött a Rezidens, mint ah
nek semmi köze az egészhez. Omoró kurtán, tárgyilagosan tajékoztatta.
Mind a hat erdei telep, éppen az ő körzetében fellázadt és felfegyverzett
csapatokat küld be a kikötőbe. Estére már együtt lesznek és akkor vasú
ton megindulnak a főváros felé.

- Nem hiszem, hogy azzal kűlönösebb bonyodalmak lennének - tette
hozzá egy leendő államelnök méltóságával. - Mert rádióbeszédben be
jelentem a Cég .azonnali államoeítását, Azt hiszem, hogy Önök hama
rosan mehetnek ... addig természetesen ... - fölöslegesnek találta, hogy
befejezze. Felállott, mint aki kihallgatást fejez be. Thomas atya ismét
olyan élesen látott, mintha nagyítón át vagy távcsövön nézne át és egy
úttal álrnodná az egészet és benne önmagát. Nem mert rnegrnozdulni -- cl

halántéka körül ropogtak az erek.

- Öntől pedig Atya - Omoró szavai távolból hangoztak - bocsána
tot kell kérnem és köszönetet kell kifejeznem hogy ... Mí az, ilyen 1'057,

szul volna?

Thomas atya önkéntelen kézmozdulatot semmisített meg, roppant er ö
Ieszítéssel. Csak azt akarta mondani vele ... mit is akart mondani vele ...
áh semmit sem akart mondaní ... De a mozdulat elfojtásának erőszaká-

tól ismét meghallotta azt az ágyúdörgést agyában. A szék amelyen ült,
kisiklott alóla s ő a földre zuhant. De már nem érzett fájdalmat. Különös
volt, noha a szemei azonnal becsukódtak s a fülei is lezárultak, mindent
látott és hallott, ami körötte történt, hogy orvosért szaladnak és telefo
nálnak fel a misszióstelep kórházába. Mély elégtétel töltötte el magán
rnegtapasztalní, hogy akit agyvérzés ér, mennyire tudatánál van s arra
gondolt, milyen érvényesen oldozhatná fel őt a pap s adhatná fel a Viati
curnot. Gyorsan megvizsgálta lelkiismeretét, hogy felindíthassa a tökéle
tes bánatot. De nem jutott eszébe más, mint ezek a szórakozott, öreges
imádságok. amilyenek ma reggel is ... Amikor mindent látott maga kö
dll, ott a betonszobában az egész nyugtalan kavarodást: ugyanakkor va
lami mást is látott. Fekete, végtelen lapot látott, amely nuntegy lezárta
ezt a világot. Ezen lassan, teljes végtelenségén át, homályos, sötét arany
ban fürdő keskeny rés nyilott végig; érezni lehetett, hogy rajta túl a
fényben örvendezve, nevetve várják valakik. Aztán az lit körülvevő

szoba képe teljesen elhomályosult. Ugyanakkor a-résben ragyogó sáv tün
döklése egyre élesebb lett. És a rés mintegy széthúzódva szélesebbre tá
rult. Egyszercsak előlépett mögüle Mo-Dám...

- Már nem hiszem, hogy élne! - mondotta fölötte egy hang, fiatal
néger orvosé, akit ő küldött Párizsba tanulni. Ez volt az utolsó földi hang,
amit hallott. A következő pillanatban feltárult előtte a kifejezhetetlen.
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