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Fanie van der Merwének minden oka megvolt, hogy l'bosszús legyen.
It! állt karácsonyeste, Solitaire egyetlen fogadójának tulajdonosa, és üres
bárban törölgette a poharakat. Donkergatig az egyetlen ivó tulajdonosa, aki
üres székekkel. asztalokkal néz farkasszemet . .. Illetve majdnem üres szé
kekkel és asztalokkal ... , mert a vén Dawie Volkwyn .ott üldögél a bárpult
előtt, durcásan és rosszkedvűen. Na persze, Dawie Volkwyn mindig ott ta
nyázott, mindig durcásan és rosszkedvűen, F'anie nem is emlékezett rá, hogy
ne ült volna ott, mindig ugyanazon a bárszéken. szemben a konyhaajtóval.
Hogy karácsonyeste kihalt legyen m.essze környéken az egyetlen ivó!

Nyilván bosszúból teszik. Oom Sarel mindig hajlott a bosszúállásra. Ve
gyük Marietjie Louw esetét, amikor a lány első ízben ment el Dawievel.
Meg aztán ez az ügy is. Politikával kezdődött, Oom Sarel él pultnál üldögélt,
mint mindig, és mindenbe belekotyogott. Isten ajándéka ő él dél-afrikai poli
tikának, mormolta a bajsza alatt Fanie. De nyugton maradt. amíg Oom
Sarel ki nem jelentette, hogy a kafferekkel legfeljebb két elemit lehet elvé
geztetni. Fanienak ez már sok volt, túlságosan sok, és megemlítette Witbooi, a
néger konyhafiú rokonának az esetét.

Ennek él Witbooinak az unokatestvére a hatodikat is elvégezte egy Cape
Town-i iskolában. Oom Sarc! kitartott amellett, hogy ilyenről még sohasem
hallott, s ha így is történt, ez csupán a misszionáriusok, vagy az angolok
szándékos műve lehetett. Fanie hozzátette, hogy Witbooi unokatestvére még
búr nyelven is tud írni, olvasni, sőt talán jobban, rnint néhány fehér gazda.
Oom Sarel erre a füléig vörösödött, és kijelentette, hogy nem hajlandó inni
egy kommunista bárjában. Ezzel kisétalt. Megcsinálták ezt előtte már jó
páran, Ooorn Sarel esete azonban más volt. Az övé volt il Bo-Plasst, a kör
nyék leggazdagabb kukorica-f'armja, kétszer is megjárta Johannesburgot és
nyaralás közben olykor Hermanust is felkereste Cape-ban.

Nyilvánvaló tehát, hogy bosszúból történt. Máskülönben miért hívott
volna meg Oom Sarel pecsenyesütésre, éppen karácsony estére mindenkit,
kivéve Fanie van der Merwét. és no igen, és, Dawie Volkwynt? Ingyen házikol
básszal és brandyvel csalogatta el minden vendégét, Louw Viljoent, Daantjie
Pretoriust. Jan Mostert, meg a többieket. Pedig Fanie előre élvezte az estét.
Becsukta volna it bárt. s kiménőt adott volna Witbooinak. De tüntetően sem
mibe vették.

19y hát jobb híján poharakat törölgetett karácsonyeste és az elhagyott
ivot vette szemügyre. Dawie az egyetlen. Öt persze senki sem hívja meg. Pe
dig Dawie Volkwyn ismeri az életet, csakhát iszik, és kétes hírnevet vívott
ki magának a nők miatt. Ha elég brandyt szív magába, akkor rendszerint bö
fög egyet, kényelmesen hátradől, összehunyorítja a szernét és csak úgy dől

belőle a szó a vallásról. a politikáról, az angolokról. arról, hogy miért rohan
vesztébe a világ, és Marietjie Louwról. Tudta jól, hogy Marietjie melegen
érdeklődik iránta, csakhát az apja túlságosan soknak találta Dawie ötven eszten
dejét. Igaz, a lány is jócskán megvolt már negyvenéves, és férj sehol a láthatáron.

- Ja, Dawie - ült le vele szemben Fanie -, hát ilyen a világ!
Dawie nem felelt. így hát Fanie felbontott egy üveg brandyt és megtöl

tött két poharat. Csendben ittak. Fanie újra töltött.

Rq'.charc! ftilve (DeI-Af'r i k'ad Közt.áll'8:c-:'ság) 1931-be,1l szü letett Cape Towri hír.neves benn
szülött .nvomorncgvedóbcn. AT\..~iOl- és: latin-szakos kÖlép;.skoJia i tanár. HO'f'ISI?'ú Ldehg a South
AJrj('~~ AI1:~ Urrion - a í1nji m.eg:kUlönbőz,te:1..es eJ10n küzdö Dé1-..:lfrik:ai M űveszet í E:gyesü}et
titkára volt Mint 31l.!éta or.sz.ágosam. ismorr volt haz.áj ába'n . Jel!e11ll:eig tondorrí eiluigráciúbarn él.
Ez a n oviel láj a African Songs (1!lfi,3) círnü elbeszélés-gyűjteményéből való. Egyéb müve
Eme1'g'C'ncy (S'z,ül\';;lég~\11"'-hcüt). re.riÉ',)·;Y. lDG4, Nemze;tk'Özijl('~, ismert rn'ntaFrik,ai ~7{~pirc{F"--tuMi

z.nt{Jh\gj,ák s'Z1PTkC'.s:'Z't6}c í.s.
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- Nehéz, ha nem megy az üzlet.
Ismét hosszú csöndben szopogatták a brandyt. A harmadik pohár után

megeredt Dawie nyelve.
- Azt hallottam, Oom Sarel két ökröt öletett le.
- Ja.
- Meg három bárányt és csirkéket, meg libákat.
- Ja.
- l!:s, hogy Oom Sarel a bort és brandyt mind Cohentól vette, Donker-

gatban.
- Ja - ismételte Fanie fásultan. Oszintén kételkedni kezdett, vajon

Witbooi unokatestvére valóban tud-e írni és olvasni búr nyelven. Majd meg
kérdezi a fiút. Ez az unokatestvér eléggé felbolygatta az üzletét.

- Sohasem hittem volna, hogy karácsony estére üres marad a bár.
- Ilyen a világ.
Fanie újra töltött Dawienek.
- No, hát ezt a karácsonyra! Sok szereneset holnapra!
- Sok szerencsét!
- Régen történt az' Betlehemben!
- Ja! - bámult a távoli múltba Dawie, az ötvenedik évén is mesz-

szebbre - régen volt.
- De vissza fog térni.
- így áll a könyvben.
- Ja.
- A Jelenések könyvében.
- Teljes dicsőséggel tér vissza a földre.
- Es megszólalnak a harsonák.
- Tudod, mi jutott az eszembe, Fanie?
- Ja?
- Amikor először járt lenn, nem ismerték fel.
- No és?
- így írja a biblia.
- Tudom.
- Hogy ismerjük fel, ha ismét eljön?
- Veszélyes dolgokat beszélsz..
- Mondjuk, ha történetesen nem lesz fehér.
- O fehérbőrű!

- Tudom! - adta meg magát Dawie.
Ismét a csend vermébe estek, és Fanie gépiesen újra töltött.
- Miről fogjuk felismerni?
- Jelek lesznek, Dawie.
- Például mi?
- Hát az, ami a bibliában le van írva.
Fanie remélte, hogy Louw Viljoen, Jan Mostert és Daantjie Pretorius

azért beugranak majd egy pohárra, még ha Oom Sarel ingyen méri is a
borát. Szóval Donkergatban vette az egészet, Cohentól. Ez tisztára bosszú!

- Fanie, én nem vagyok vallásos.
- Tudom, Dawie!
- Templomba sem járok.
- Tudom.
- De szeretek kérdéseket feltenni.
- Ja?
- Miről ismerjük fel, ha újra eljön közénk?
- Benne van a könyvben.
- l!:s mít mond?

Olvasd el abibliát.
- Nem szeretek olvasni.



- Ja.
Fanie érezte, hogy ebből a társalgásból semmi sem sül ki, s elhatározta,

hogy visszatér Witbooi unokatestvérének a témájára.
- Te hiszed, hogy a kafferek tudnak olvasni?
-Nem tudom, Fanie.
- Mondjuk, ha iskolába járnának Cape Town-ban,
- Meglehet.
- Ezt mondtam Oom Sarélnek.
- Na és?
- Erre kaffer-barátnak nevezett.
- Ne mondd!
- És kommunistának.
- Ez már csúnya dolog.
- Én meg Witbooi unokatestvéréről beszéltem neki.
- .Ja?
- Ismered?
- Nem.
- Elvégezte a hatodikat,
- Ez bizony meglehet.
- És erre Oom Sarel faképnél hagyott.
Mindketten rosszkedvűen kortyoltak egyet. Dawie azon tűnődött, vajon

Marietje .Louw szintén Bo-Plaas-on van-e, s hogy gondol-e rá. Fanie meg azt
remélte, hogy Louw Viljoen és Daantjie Pretorius betoppannak hozzá. a
pecsenyesütés után. Igazán kedvelte Louw-t.

- Uram!
Louw szeretett vitatkozni, de ki lehetett vele jönni.
- Baas!
- Ja, Witbooi?
- Egy férfi meg egy asszony van kinn, beszélni szeretnének az én uram-

mal.
- Mondd, hogy jöjjenek be!
- Bass, ők az én népemből valók.
- Akkor mondd meg nekik, hogy menjenek- a pokolba! - Visszafor-

dult Dawiehez. - Ezek a kafferek egyre szemtelenebbek lesznek.
- Bizony így van.
- Lusta, semmirekellő banda.
- Az.
- Ettől persze egyikük-másikuk még megtanulhat írni-olvasni.
- Igaz.
- Búr nyelven is.
- Úgy van.
- Mint például Witbooi unokatestvére.
- Ja, Witbooi unokatestvére.
A néger szolga izgatottan újra megjelent.
- Baas, a férfi azt mondja, komoly a dolog.
- Kergesd el őket!

- Megpróbáltam, Baas.
- Mondd meg nekik, mindjárt jövök és hozom a puskát is!
- Hiába, Baas.
- Szabadulj meg tőlük!

- Megint megpróbálom, Baas.
Fanie új brandys üveget emelt le a polcról, szakértelemmel tépte le

róla a fogával az alumíníumfólíát, Becsavarta a dugóhúzót és rántott egyet
rajta. ,Megint töltött a poharakba, és most már jobb hangulatra gerjedt,
mondhatni vidám volt.

- Itt van például Witbooi unokatestvére.
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.- Ja.
- Na, hát ő például jóeszű kaffer.
- Biztosan.
- Cape Townban dolgozik egy irodában.
- Ja?
- Leveleket fogalmaz a főnökének.

- Komolyan ? '
- És a hónap végén kiküldí a számlákat.
- Van köztük, aki ezt is meg tudja csinálni.
- De Dom Sarel ezt nem érti.
- Dom Sarel nehéz em ber.
Witbooi gyengéden megérintette Fanie karját.
- Legyen szíves, jöjjön, Baas, és nézze meg.
- Micsodát?!
- A férfit meg a nőt, a hátsó bejáratnál.
- N em kergetted el őket?

- Nem tudtam.
- A fene egye meg! Hozd apuskámat!
- Igen, Baas.
- Gyere, Dawie, szabaduljunk meg tőlük!

Dawie nem szívesen vált meg a félig teli brandys palacktól, de óvako
dott attól, hogy felbosszantsa Fanie-t, Bizonytalanul feltápászkodott, s a fo
gadótulajdonos sarkában lépegetett, az ivón és a konyhán át. A küszöbön
egy meghatározhatatlan korú, szakállas férfi állt, laza kantáron szamarat ve
zetett. Nyögdécselő fekete asszony ült mellette a küszöbön.

Ja? - kezdte Fanie.
Beteg a feleségem.
Mi a baja?
Beteg, Baas.
Igen, de mi a baja?
Gyereket vár.

- Minek nézel, bábaasszonynak?
- Orvos kellene, Baas.
- Igen?
- De senki síncs a faluban.
- És mit tehetek én erről?
- Mindenki Bo-Plaason van. Baas. Az asszony meg beteg.

Na, mozgás! El innen!
- Kérem, uram ...
- Mars innen! - Fanie sarkon fordult, a nyomában' Dawie, Vissza-

ültek a félig kiivott poharakhoz.
- Mi vagyok én, talán bábaasszony?
- Ezek a kafferek egyre szemtelenebbek.
- És annyi ember közül éppen hozzám jönnek.
- Most mondd!
- Vendégfogadót nyitottam, nem szülészetet.
- Ez a legrosszabb ezekben az emberekben.
Fanie szeme hirtelen szadista kéjjel felragyogott:
- Remélem, elmennek Bo-Plaasra.
- Ja.
- Ez aztán a helyére tenné Dom Sarelt.
- Ez aztán igen.
- És az asszony akár ott is szülhetne.
- Ja, ez aztán mókás lenne.
- Kérem, uram!
Fanie bosszankodva fordult hátra Witbooi-hoz.

836



- Itt vannak még, Baas.
- Mi?

Nem mennek el.
- Kergesd el őket!

- Pihenőhelyet szeretnének.
- Nincs helyem.
- És a pincében, Baas?
- Nincs hely!
- Az asszony nagyon rosszul érzi magát.
Fanie egy kortyintásra lehajtotta a brandyjét, s aztán még kétszer

ivott gyors egymásutánban. "Nincs hely!" - ismételte, és aztán megdöb
benve bámult Dawie-ra, aki vékony hangon vihogni kezdett, majd hiszté
rikus nevetésbe csapott át .

Mi van ezen olyan mulatságos ?
Nincs hely! - utánozta Dawie. - Nincs hely a vendégfogadóban.
No és?
Hát nem érted, ember?
Nern!
Karácsonyeste van!
Az ördögit neki!

-- A kafferek szamara volt.
- Ja, ja! - robbant ki Fanieból a röhej. Azért volt ebben valami kény-

szeredett is. Elcsuklatt a hangja, krákogott. s aztán köhögési roham kapta
el. Magához tért, tovább nevetett, úgy, hogy kicsordultak a könnyei ...
Dawie kötelességtudóan vele heherészett.

- Nincs hely avendégfogadóban!
- Ja. ez rém mókás!
Fanie egyszerre csak elnémult. Dawie is elfojtotta kényszeredett kun-

cogását,
- Gyerünk, nézzük meg! - indítványozta váratlanul.
- Akaffert?
---: Ja'
- Na jó!
- Hozd a brandyt.
-- És a poharakat.
Föltápászkodtak és kisétáltak a hátsó ajtóhoz. Fanie cserzett bőre hamu-

színt öltött. Egy árva lélek sem állt az aj tóban.
- Witboüi!
Semmi válasz.
- Witbooi!
A szolga hirtelen előkerült. mintegy a semmiből.

Baas?
Hol van a fickó?
Nem tudom, Baas.
Hazudsz!
Igen, Baas.
Hol vannak?
Az asszony nagyon rosszul érzi "magát.
Szóval hova mentek?

- Az istállóba vezettem őket, Baas.
- Szentséges ég!
- Te jó Isten!
Fanie és Dawie lopva egymásra pillantottak, aztán félénken fölnéztek

az égre, hátha ott tündököl egy szokatlanul fényes csillag.

Keszthel.yi Tibor fordítása
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