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1652 Jan van Riebeeck megalapítja az elsõ holland települést
Fokföldön

1836 Az afrikánerek1 nagy vándorlásának kezdete Fokföld-
rõl

1886 Aranyat találnak Witwatersrandon
1899–1902 Angol–búr háború
1910 A Dél-afrikai Unió alapítása a búr köztársaságok

(Orange Szabad Állam és Transvaal), valamint a brit
gyarmatok (Fokföld és Natal) egyesítésével

1912 Az Afrikai Nemzeti Kongresszus (ANC) megalapítása
Bloemfonteinben

1913 A Szülõföld-törvény rezervátumokba szorítja vissza a
feketéket, milliókat fosztva meg az õket születésüknél
fogva megilletõ jogtól

1918 Nelson Mandela megszületik Keleti-Fokföldön
1948 A Nemzeti Párt hatalomra jut a fajok elkülönítésének

programjával
1955 A Népi Kongresszus elfogadja a Szabadságjogi Chartát
1959 A Pán-afrikai Kongresszus (PAC) kiválik az ANC-bõl
1960 Sharpeville-i mészárlás: a rendõrség 65 tiltakozót öl

meg; betiltják az ANC-t és a PAC-t
1962 Letartóztatják Nelson Mandelát
1964 Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélik Nelson Mande-

lát és az ANC más vezetõit
1976 Sowetói diákfelkelés
1977 Steve Biko meghal az elõzetes letartóztatásban
1989 F. W. de Klerk átveszi az NP vezetését
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1990 F. W. de Klerk feloldja az ANC és a PAC betiltását és
kiengedi Mandelát a börtönbõl

1994 Az elsõ demokratikus választás; Mandela beiktatása
elnökként

1999 Thabo Mbekit beiktatják elnökként, miután az ANC
még nagyobb többséggel gyõz

2004 Mbeki még egy ciklusra elnök, miután az ANC többsége
tovább nõ

2005 Jacob Zumát menesztik alelnöki posztjáról és korrup-
cióval vádolják

2006 Jacob Zumát egy családi barátja lányának megerõsza-
kolásával vádolják; a korrupció vádját alaki okokból
ejti a bíróság

2007 Zuma legyõzi Mbekit az ANC vezetéséért vívott küz-
delemben; Zumát újra korrupcióval, csalással, zsaro-
lással, pénzmosással és adócsalással vádolják

2008 Az ANC meneszti Mbekit elnöki posztjáról, miután egy
bíró formai okokra hivatkozva ejti a Zuma elleni kor-
rupciós vádat. Kgalema Motlanthét nevezik ki ideig-
lenes elnöknek. Megalakul az ANC-tõl elszakadó párt, 
a Népi Kongresszus (COPE) Bloemfonteinben, az ANC
szülõvárosában

HARC DÉL-AFRIKA LELKÉÉRT MANDELÁTÓL NAPJAINKIG10

MANDELA_GOOD.qxd  6/3/2010  5:14 PM  Page 10



HARC DÉL-AFRIKA LELKÉÉRT

MANDELA UTÁN

„„„

11

MANDELA_GOOD.qxd  6/3/2010  5:14 PM  Page 11



HARC DÉL-AFRIKA LELKÉÉRT MANDELÁTÓL NAPJAINKIG12

MANDELA_GOOD.qxd  6/3/2010  5:14 PM  Page 12



Nem vezet rövidebb út álmaink országába. 
Nelson Mandela az elsõ szabad 

választás elsõ évfordulóján

A zsarnokság alól kiszabaduló országok sorsa egy sémára készül.
Közvetlen a felszabadulás után euforikus a hangulat, és az új veze-

tõk utópikus ígéreteket tesznek a jövõre nézve. Azután kénytelenek
rádöbbenni, hogy a kormányzás keményebb dió, mint valaha is kép-
zelték. Arra is rájönnek, hogy sokkal nehezebb megszabadulni saját
múltjuktól, mint ahogyan gondolták, amikor a börtönben vagy a
számûzetésben szövögették a hatalomátvételrõl szóló ábrándokat.
Ebben a második szakaszban mutatkozik meg a forradalom valódi
jelentése és lendülete.

Kelet-Európában a berlini fal leomlása után a kommunizmus buká-
sának ünneplését hamarosan felváltotta az aggodalom a piacgazdaság-
ra való áttérés és a múlttól való szabadulás nehézségei miatt. Afrika
még nehezebb idõket élt meg a XX. század második felében, amikor a
gyarmatosítók zászlóinak ledöntése után hamarosan meghiúsult az új
korszak ígérete. Az új államokból csúfot ûztek a gyarmatosítók, mivel
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csupán maroknyi diplomást képeztek ki, és nekik kellett volna kor-
mányozni az országot. Moszkva és Washington is csúfot ûzött belõlük,
amikor a hidegháború kihelyezett csatatereként használta az afrikai
országokat. Sõt a legtöbb államból még a saját vezetõi is csúfot ûztek,
hiszen sokan csupán a személyi kultusz fényében sütkéreztek, és kül-
földi bankszámlájukat hizlalták, miközben nyomorba döntötték a
népüket. Ezek az új államok bonyolult problémákat kaptak örökségül,
leginkább azt, hogy rendkívül fejletlen társadalmukat bevezessék a
modern világba. Ez a feladat minden, mégoly briliáns új kormány szá-
mára is hatalmas kihívást jelentett volna. Dél-Afrika, a kontinens nem
hivatalos szuperhatalma sem volt kivétel ez alól.

Néhány évvel a fehér hatalom 1994-ben bekövetkezett vége után
Nelson Mandela vezetése megszilárdította azt a hitet, miszerint poli-
tikai csoda történt, új Dél-Afrika született, azaz kelt új életre a múlt
hamvaiból. Sok éven át, széles körben az volt az uralkodó vélekedés,
hogy Dél-Afrika apartheid alóli felszabadulási törekvése faji* hábo-
rúba fog torkollni. Ehelyett az Afrikai Nemzeti Kongresszus (African
National Congress, ANC) magas, méltóságteljes vezetõje kiszabadult a
börtönbõl és a megbocsátást kezdte hirdetni. Az utolsó fehér elnökkel,
a kevésbé makulátlan, de szintén bátor vezetõvel, F. W. de Klerkkel

HARC DÉL-AFRIKA LELKÉÉRT14

* A természettudományok szerint az emberiség egységes faj, amelyen belül a külsõ jegyek
eltérései (a bõrszín, a haj textúrája, a szemek formája stb.) alapján fajták, azaz rasszok külö-
níthetõk el. Amikor e könyv szerzõje Dél-Afrika országai, köztük a Dél-afrikai Köztársaság
fekete bõrszínû lakosságának hátrányos helyzetérõl, a bõrszín különbségén alapuló, törté-
nelmi folyamatokban gyökerezõ társadalmi megkülönböztetés érvényesülésérõl, vagy
éppen az az elleni küzdelemrõl számol be, akkor az angol nyelvterületen meggyökeresedett
rassz (race) kifejezést használja. A magyar publicisztikai és köznyelvben azonban a rasszok
megjelölésére is a faj kifejezés terjedt el. (Még olyan alapdokumentumnak számító szövegnek,
mint Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata a hivatalos magyar változata is a faj és a szín
szerinti megkülönböztetés tilalmát említi.) Ezért jelen kiadásban ott, ahol az angol nyelvû
eredetiben a rassz kifejezés és annak változatai szerepelnek, az olvasás megkönnyítése
érdekében faj kifejezés szerepel. (A szerk.)  
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együtt Mandela a béke vizeire kormányozta sok szenvedést megért
országát. A XX. század végének egyik csodája volt az, hogy Dél-Afrika
a fehér uralomról áttért a demokráciára. De ez a felszabadítás utáni
történetnek még csak az elsõ fejezete volt.

Az ANC biztos kézzel fogott a fehér uralom örökségének felszámo-
lásához. Gyorsan kiállított egy liberális alkotmányt, és független bíró-
ságokat hozott létre, amelyek biztosították az apartheid alatt megtaga-
dott jogokat. Felélénkítette a gazdaságot. Megszilárdította Dél-Afrika
helyzetét a világ színpadán. De 15 év kormányzás után az ANC el-
veszítette a fonalat. Csúfos kudarcot vallott két fontos kihívás: az AIDS
terjedése és a szomszédos Zimbabwe összeomlása terén. Most azért
küzd, hogy kiszabaduljon sok más felszabadítási mozgalom árnyéká-
ból, amelyek rózsás álmokat dédelgetve kerültek hatalomra, de össze-
omlottak a teljesíthetetlen elvárások, valamint a korrupció, a belviszá-
lyok és a kormányzási balfogások súlya alatt. Dél-Afrika második
küzdelme még most is zajlik.

„„„

Amikor 1993 áprilisában elõször mentem Dél-Afrikába, az apartheid
elleni küzdelem drámai csúcspontjához ért. 3 évvel azelõtt engedték
ki Mandelát a börtönbõl és oldották fel az ANC betiltását, de a fehér
szélsõségesek és a zulu irredenták azzal fenyegettek, hogy káoszba
sodorják az országot. Bár az apartheid legsúlyosabb törvényeit már
hatályon kívül helyezték, mégis, amikor körbeutaztam az országot,
úgy éreztem, visszatértem a múltba. A nagyvárosokon kívül, a hagyo-
mányosan fehérek számára fenntartott területeken kizárólag benzin-
kutaknál, kávézókban, vagy az út szélén, a feketenegyedbe tartó busz-
ra várva lehetett fekete embert látni. Az állami rádió ugyanolyan
igénytelen hangvétellel – és az 1950-es évek BBC-s hanghordozását
idézõ hangsúllyal – szólt a hallgatókhoz, mint amilyen a fehér uralom

AZ ÚJ KÜZDELEM 15
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hosszú évei alatt szórakoztatta a dél-afrikaiakat. A hírek állandóan
lehangolóak voltak: az ANC és a kormány közötti békítõtárgyalások
megrekedtek; szélsõjobboldaliak távvezetékoszlopokat robbantottak
fel; a Johannesburgtól keletre található települések harcokba bonyo-
lódtak. Mindez lesújtóan ismerõsen csengett.

Néhány hónapja érkeztem Dél-Afrikába Boszniából, ahonnan 
18 hónapon át tudósítottam arról, hogyan sodródott polgárháborúba
Jugoszlávia. Itt ábrándultam ki a cinikus politikusokból, akik a saját
hasznukra szították fel az õsi etnikai ellentéteket. A dél-afrikai helyzet
ijesztõen hasonló volt. Ahogyan a délszláv háború kirobbanása elõtt
bizonytalan kilétû katonai alakulatok keltettek feszültséget a boszniai
hátországban, úgy Dél-Afrikában halálosztagok rohantak végig Soweto
hosszan elnyúló településeinek hajnali vonatain. Találomra lemészá-
roltak néhány ingázót és ellentéteket szítottak a településeken. 

Azután ott voltak természetesen a térképek. Az apartheid alatt 
Dél-Afrika térképei hatalmas itatóstömbökre emlékeztettek. A hatá-
rok a nacionalistáknak azt a törekvését tükrözték, hogy a fõ mezõ-
gazdasági területek ne feketék, hanem fehérek kezében legyenek. Most
a dél-afrikai jobboldaliak újabb igazságtalan osztozkodást terveztek,
hogy a fehérek megmeneküljenek a többségi uralom „borzalmaitól”.
Javaslataiknak semmi köze sem volt a népesség eloszlásához. Azokra 
a térképekre emlékeztettek, amelyeket kifogyhatatlan szilvapálinkás
üvegek fölött ülve a boszniai szerb hadurak terítettek elém, hogy iga-
zolják Bosznia nagy részének bekebelezését. Azokban a bizonytalan,
délszaki õszi és téli hónapokban mindig rettegtem attól a pillanattól,
amikor egy interjú során esetleg valamelyik afrikáner is elõrukkol 
a térképpel.

Robert Van Tonder a bittereinder típusának megtestesítõje volt. (Ez
a megnevezés a dél-afrikai történelemben azokat az afrikánereket
illette meg, akik nem voltak hajlandóak behódolni a briteknek.) Kato-
nás modorú, vörös arcú, alacsony, õsz hajú férfinak ismertem meg.

HARC DÉL-AFRIKA LELKÉÉRT16

MANDELA_GOOD.qxd  6/3/2010  5:14 PM  Page 16



Szívesebben hordott blézert és nyakkendõt, mint az afrikai fehér far-
merek akkori kedvenc viseletét: térdzoknit és khakiszínû inget. Inkább
tûnt elit klub tagjának, mint afrikai pátriárkának, de pörgõ, gúnyos
beszédét olyan ószövetségi hivatkozások és a fehérek felsõbbrendû-
ségét hirdetõ szólamok tarkították, mint amelyek a XVII. században
Dél-Afrikába menekülõ elsõ afrikánerekre volt jellemzõ. 

A XX. század elején kitört angol–búr háborúban apja azok közé 
tartozott, akik utolsó leheletükig harcolni akartak a birodalmi brit 
csapatok ellen. Édesanyja éveket töltött egy brit koncentrációs tábor-
ban. Van Tonder vágyálmaiban inkább a halálba vezette volna kicsiny
Boerestaat (Szülõhaza) pártjának követõit, minthogy megadják ma-
gukat a „kommunista” Afrikai Nemzeti Kongresszusnak. 1993 júniu-
sában, a fehér uralom utolsó, fordulatos évében találkoztam vele. Szinte
vigyázzban állva kémlelte a farmját szegélyezõ gumifákon túli vidéket.
Két hónapja nem esett. A mezõ fölött feltámadó hûvös szél fodrozta a
kukoricatáblát. Úgy tûnt, a szél Van Tonder ítélkezéssel terhes szónok-
latát is felszította. Felemelte a hangját, és azt magyarázta, hogy a gyar-
matosítás utáni afrikai országok gyászos története Dél-Afrikában is
meg fog ismétlõdni. F. W. de Klerk, az akkori elnök, aki az Afrikai Nem-
zeti Kongresszussal tárgyal, szerinte csaló és bolond. Van Tonder bizo-
nyos volt abban, hogy ha szakítanak a fehér anyaországgal, polgár-
háborúba fog sodródni az ország.

„Sokáig voltam a sivatagban, de most azt mondják, próféta va-
gyok… – mondta. – De Klerk azon van, hogy újra felépítse Bábel
tornyát. A lehetetlennel próbálkozik. Hogy az ördögbe sikerülne? Azt
mondják, »Van Tonder, maga nem normális, hogy külön afrikai álla-
mot kíván.« De ha nem értenek egyet velem, a libanoni helyzet meg fog
ismétlõdni.”1 Hirtelen elhallgatott és bevezetett a házába. Ott elõvett
egy XIX. század közepérõl származó Dél-Afrika-térképet, amelyen 
a rövid életû búr köztársaságok, Transvaal, Észak-Natal és Orange
Szabad Állam még éppen csak körvonalazódtak. Amint ott ültünk és 

AZ ÚJ KÜZDELEM 17
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a tájat néztük, tudtam, hogy hosszú este áll elõttünk. Az irredenták
térképfüggõk.

„De Gaulle ezredes azt mondta, hogy a világ 50 évente a feje tetejére
áll – mondta, vaskos ujjával a térképére bökve. – Mekkora badarságot
ad be az ANC az embereknek! A Boerestaat ellenállása olyan biztos,
ahogyan a nap felkel reggel.” Ezek után kikísért. A halovány téli nap-
fényben végigtekintettünk az üres mezõkig terjeszkedõ farmján. Egy
fotó erejéig tisztelgett a vierkleur (a régi Búr Köztársaság zászlaja)
alatt, majd mosoly nélkül búcsút intett.

A Van Tonderben forrongó dac és fajgyûlölet hajlíthatatlannak tûnt.
Az 1994. áprilisi választások azonban meghiúsították álmát, hogy
megállíthatja az idõ múlását, és megmutatták, hogy a pártja alig vala-
mivel több, mint néhány jobboldali politikus és egy faxkészülék. Egy
tucatnyi rokonlélek bombákat robbantott a választások elõestéjén,
több mint 20-an meghaltak. Emlékszem az egész Johannesburgban
visszhangzó tompa dübörgésre, amikor egy vasárnap reggel felrob-
bant a leggyilkosabb bomba a városközpont egyik szállodája elõtt. De
a harmadik búr háború nem robbant ki. A merénylõket gyorsan le-
tartóztatták, bíróság elé állították és elítélték. Van Tonder visszavonult
farmjának magányába.

A következõ négy év során az apartheid tündérmesébe illõ meg-
szûnését jegyezhettem fel, és azon álmélkodtam, hogy Mandela békítõ
varázslata nyomán Dél-Afrika pária államból erkölcsi tekintéllyé vált.
Soha többé nem láttam Van Tondert. Évente egyszer, az egyezmény
napján (a búroknak a zulu hadsereg fölött aratott 1838-as gyõzelmé-
nek évfordulóján) tartott nyilvános beszédet, hogy az új rendet pocs-
kondiázza. Ezeket a vádbeszédeit szarkalábas kézírásával a ’90-es évek-
ben rendszeresen elfaxolta johannesburgi irodámba. Csak pár szót
értettem afrikaans nyelven, de a felkiáltójelek árulkodtak a hangvétel-
rõl. A farmján tett látogatásom után majdnem 14 évvel, újra eszembe
jutott ez az õskövület. Mindenáron arról a jelenségrõl szerettem volna

HARC DÉL-AFRIKA LELKÉÉRT18
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írni, hogy az új fekete középosztály kitör a feketenegyedekbõl, mire 
azt a tanácsot kaptam, hogy vegyem az irányt a Johannesburg külváro-
sában virágzó új lakótelepek felé.

Themba Molefe, az elhunyt zairei diktátor, Mobutu Sese Seko stílu-
sára emlékeztetõ, szögletes, vastag keretes szemüveget hordó, apró
figura volt. A régi rendszerben azok közé a bátor újságírók közé tarto-
zott, akik megpróbálták leleplezni az apartheid visszásságait. A fehér
uralom utolsó hónapjai során hajnalig ünnepeltünk együtt, miután 
a fehér kormány és az ANC megegyezésre jutott az apartheid megszün-
tetésérõl. 14 évvel késõbb az elsõk között hívta fel arra a figyelmet,
hogy ahol valaha Van Tonder kukoricása hullámzott a téli szélben, ott
most feketék csillogó-villogó új lakótelepe terül el. A hatalmas gumi-
fák, amelyek akkoriban Van Tonder otthonát szegélyezték, még állnak,
de a jobboldali politikus farmjának ösvényeit már kõburkolat borítja.
A kapunál, ahol valaha megfakult, a „régi” Dél-Afrikát idézõ zászlója
lobogott dacosan, ott most akciókat hirdetõ tábla látható. Emlékének
végsõ megcsúfolása, hogy szalmatetõs farmépülete és gazdasági épü-
letei adnak helyet a telep központjának. A Boerestaat szívébõl lett 
a Cosmo City, a fekete középosztálynak otthont adó földi paradicsom.

Van Tonder nem érte meg, hogy buldózerek tegyék a földdel egyen-
lõvé a birtokát, és a helyén felépüljenek a feketéknek szánt elegáns
negyedek: 1999-ben alul maradt a rákkal folytatott hosszas küzdelem-
ben. Az utolsó leheletéig síkra szállt a demokrácia elõretörése ellen. De
kétségkívül még valami meglepné az apartheid utáni Dél-Afrikában:
az ANC olyan hévvel karolja fel a kapitalizmust, ami elképzelhetetlen
volt, amikor a vezetõi 1990-ben visszatértek a számûzetésbõl és a bör-
tönbõl, és a gazdaság államosításáról beszéltek. A toszkán házak min-
tájára készült, harangutánzattal díszített otthonokkal, és a hatalmas,
metszett bronzkapus, pasztellszínû villákkal kérkedõ Amerikai Egye-
sült Államok sugárút a régi rend bukásának határozott bizonyítéka. 
A Cosmo City privát fejlesztõk és a hatóságok együttmûködésének
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gyümölcse. Három különbözõ kategóriájú házat kínál, többek között
államilag támogatott, olcsó otthonokat a környékbeli nyomornegye-
dek lakói számára. A városrész az új rendszer sikerének kézzelfogható
bizonyítéka. Az apartheid alatt a feketék a városok peremkerületeinek
lehangoló lakótelepeire szorultak, amelyek csak a legalapvetõbb szük-
ségleteket elégítették ki. Ezzel szemben most néhányan a szabad piacon
kapható legjobb otthonokkal büszkélkedhetnek.

Régen, amikor az apartheidellenes körökben radikális politika hó-
dított, bizonyára Castro vagy Guevara sugárút lett volna a megfelelõ
névválasztás. Cosmo City vagyonosabb területén azonban amerikai
utcanevek hódítanak, mint például a Tennessee utca és a Las Vegas
körút, ami azt tükrözi, hogy az ANC köreiben globalizáltabb világkép
vert gyökeret.

Az ANC megbízható, sõt konzervatív módon kormányozta Afrika
Szaharától délre fekvõ részének legnagyobb gazdaságát: hagyomá-
nyos adó- és pénzügyi politikát folytatott. Jóval stabilabban kezelte a
nemzet pénzügyeit, mint az afrikáner nacionalisták az apartheid utol-
só éveiben. Dél-Afrikában a II. világháború óta a fehér uralom vége
után egy évtizeddel növekedett legerõteljesebben a gazdaság. 2004 és
2007 között évente átlagosan 5%-os volt a gazdasági növekedés. Ezzel
éppen nem érte el a bûvös 6%-ot, amely révén már visszaesett volna 
a munkanélküliség. De ha a ’90-es évek elején valaki azt állította volna,
hogy 2007-ben az lesz a nagy kérdés Dél-Afrika gazdasága számára,
hogy miként növelje 5-rõl 6%-ra a növekedést, kinevettem volna.

1993 áprilisában bútorozott lakást béreltem Johannesburgban, egy
kisebbfajta alagsori bevásárlóközpont szomszédságában. Esténként
általában a La Via nevezetû otthonos olasz kisvendéglõbe menekültem.
A vendéglõ tulajdonosnõje, Bertha egy olaszországi bevándorló volt.
Többnyire én voltam az egyetlen vendég. Bertha és svájci pincére, Pierre
a boroskancsók fölött komor jóslatokat osztottak meg velem. Berthá-
nak az volt a rögeszméje, hogy az ANC marxista államot fog kialakítani.
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„Nézze csak meg, olyanok lesznek, mint az oroszok!” – mondta,
miközben körbemasírozott az üres étteremben.

Ehelyett, Van Tonder farmjához hasonlóan, a La Via a környék
szürke üzleteivel egyetemben réges-régen eltûnt azóta. A bevásárló-
központ a város egyik legelegánsabb éttermének, az Assagginak ad
otthont. Itt tárgyalnak az új fekete üzleti elit képviselõi a fehér tulaj-
donú régi vállalatok vezetõivel. Dél-Afrikában ez egyszer nem csak a
fehéreknek van jó világ. Amikor 2007 januárjában másodjára utaztam
az országba tudósítóként, magasabb volt a fogyasztói bizalom, mint az
utóbbi 25 év során bármikor; a johannesburgi tõzsde közel 250%-ot
emelkedett az azt megelõzõ 3 évben, a házárak 4 év alatt 125%-ot, az
újautó-eladás évrõl évre közel 16%-kal nõtt. Egy olyan kontinensen,
ahol a XX. század második felének felszabadító mozgalmai rendre
nyomorba taszították az adott ország gazdaságát, ez mégiscsak biztos
jele volt annak, hogy az ANC nem igazolta a kétkedõk károgását.

Mégis aggódni kezdtem, hogy túl könnyen elvakítanak a változás
külsõ jelei: az infrastruktúra fellendülését jelzõ daruk és építkezések,
az utakon száguldó csillogó autók, a kialakulóban lévõ fekete közép-
osztály. Amikor 1999-ben Thabo Mbeki követte Mandelát az elnöki
poszton, Dél-Afrikában és külföldön egyaránt úgy vélték, hogy éppen
az õ vezetésére van szüksége a fejlõdõben lévõ apartheid utáni állam-
nak. Jómagam a fõ drukkerei közé tartoztam. Vezetésének legendás 
öt éve alatt Mandela, a nagyformátumú humanitariánus, csodálatos
munkájával új nemzetet kovácsolt. Úgy gondoltuk, hogy éles eszû
utódja lesz majd a szervezési zseni, aki megszilárdítja a demokratikus
alapokat. De már jóval azelõtt, hogy 2008-ban szégyenszemre távo-
zásra kényszerült az elnöki bársonyszékbõl, összetettebb és kevésbé
rózsás kép kezdett körvonalazódni az új társadalomról és az ANC-rõl.

Az ANC azonnal ellenforradalminak bélyegzett meg mindenkit, aki
fel akarta hívni a figyelmet az érdekellentétekre. A világ számos domi-
náns politikai pártjához hasonlóan megfeledkezett arról a tényrõl,
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hogy a párt és az állam nem egy és ugyanaz. Egyszóval, korrupttá vált.
Azon törtem a fejemet visszatérésemet követõen, hogy hová tegyem
azt a kedves párttagot, aki elpletykálta, hogy amerikai befektetõket
mutatott be az elnökségnek. A nagy üzlet reményében bizonyítani
akarta a befektetõknek, hogy befolyásos politikusokat ismer. Hogyan
térjek napirendre a statisztikák fölött, amelyek szerint a világon még
mindig Dél-Afrikában a legnagyobb a szakadék a gazdagok és a szegé-
nyek között? Az ANC 2007. júniusi konferenciájára az ország minden
pontjáról pártküldöttek ezrei gyûltek össze kalapáccsal és sarlóval
díszített vörös baseballsapkában. Az ülések marxista–leninista foga-
dalmaktól és az ANC-hez intézett felhívásoktól visszhangoztak: ne
feledjék, hogy a szegények pártját kellene fogniuk. Megálltam a parko-
lóban, hogy megszámoljam a szegényebb képviselõket szállító buszok
mellett felsorakozott limuzinokat és felnyitható tetejû luxuskocsikat.
200-nál feladtam.

A gyarmati idõkben randlordoknak2 nevezték az aranyból és gyé-
mántból meggazdagodott fehér bányamágnásokat. Johannesburg köz-
pontjának faburkolatos Rand klubjában ebédeltek, fajdra és gyöngy-
tyúkra vadásztak vidéki birtokaikon, és a városközponttól néhány
mérföldnyire elterülõ pazar udvarházakban laktak. A többségi uralom
elsõ évtizede végére megjelent a randlordok új osztálya. Feketék voltak
és dúsgazdagok a kormánypolitika jóvoltából, miszerint meg kell szün-
tetni a fehér uralom pénzügyi igazságtalanságait, és éppolyan kitûnõ
kormánykapcsolatokkal rendelkeztek, mint annak idején a randlor-
dok a gyarmati vezetéshez. Igaz volt, amint az új mágnások állították,
hogy ugyanazok a tudósítók, akik szívesen gúnyolódtak rajtuk, évek-
kel korábban azt jósolták, hogy az ANC marxista parancsgazdaságot
fog bevezetni. Desmond Tutu érsek hajdani gondolata idézõdött fel
bennem, miszerint az ANC csak a meggazdagodásra koncentrál.

A feketenegyedekben jelentõsen növekedett az életszínvonal, de 
az akár 40%-os munkanélküliség miatt Dél-Afrika aligha volt az az
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„ígéret földje”, amiben a feketék reménykedtek a fehér uralom végén.
2008-ban, közel 14 évvel azután, hogy egy feltételezett apartheidbesú-
gó felgyújtásáról tudósítottam, azt vettem észre, hogy megint hason-
lóan visszataszító jelenetekrõl írok, csak éppen a célpontok ezúttal
nem informátorok, hanem olyan bevándorlók, akiket azzal gyanúsí-
tanak, hogy elveszik a munkát és a szûkös erõforrásokat az elszegénye-
dett dél-afrikaiaktól.

Ilyen körülmények között nem csoda, hogy a „szivárványnemzet”
elveszítette a lendületét. A társadalomra a mindennapos erõszak vet
árnyékot. 2007-ben több mint 19 000 gyilkosság és 50 000 bejelentett
nemi erõszak történt. Azon a szûk eliten kívül, ahol megvalósult a
fehérek és feketék keveredése, Dél-Afrika az udvarias elkülönülés
országa lett. A fehérek féltek a bûnözéstõl, nehezteltek a nagy szabad-
ságra, és aggódtak Mandela utódjának hevesebb természete miatt, így
elzárkóztak fekete honfitársaik elõl, ami az apartheid privatizációjá-
hoz vezetett.

Ennek a sebezhetõ, potenciálisan végzetes kihívások között egyen-
súlyozó fiatal államnak a színpadára lépett ekkor Jacob Zuma monu-
mentális alakja. 

„„„ 

Zuma röviddel 2007 karácsonya elõtt, egy esõs napon szökkent a szín-
padra az északi Polokwane városban felállított hatalmas sátorban.
Olyan kecsesen mozgott, mint egy ereje teljében levõ ökölvívó. Több
ezer eksztázisba esett ANC-küldöttbõl álló tömeg dudált, sípolt és 
hullámzott a lába elõtt. Emberük kövérkés, 60-as évei derekán járó,
fényes kopasz fejû, fesztelenül mosolygó, és lenyûgözõen mély, gazdag
hangú férfi volt. Lelkesítõ beszédet tartott, majd mosolyogva várta a
hatást. Azután kihúzta magát, megcsavarta csípõjét és a mshini szó
hagyta el ajkát. A levegõbe sújtott jobb öklével és rágyújtott a küzdelem
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régi dalának, a „Lethu Mshini Wami” (Hozd ide a gépfegyverem!)
felkavaró dallamára.

Zuma éppen akkor került az ANC élére. A XX. század politika-
történetének néhány illusztris személyisége elõzte meg ezen a posz-
ton, többek között Albert Luthuli, az apartheidellenes mozgalom
három Nobel-díjasa közül az elsõ, valamint Oliver Tambo, és ter-
mészetesen Mandela. Zuma olyan lelkesítõ, tömegeknek tetszõ poli-
tikával kápráztatta el a választókat, amelyet zárkózott elõdje, Thabo
Mbeki nem tudott nyújtani. Megválasztása nagy port vert fel. Pél-
dátlan volt Afrika déli országaiban, hogy mindössze 10 évi elnökség
után menesztették a felszabadító mozgalom vezetõjét. Az ANC lehet-
séges megújulásának tûnt, hogy végre kikerül az egyre zsarnokibbá
váló Mbeki árnyékából. Zuma szakított a kormánypárt tévedhetet-
lenségének mítoszával, és példát statuált, miszerint a hibázó vezetõ-
ket elbocsátják. Az egykori szabadságharcos hõsi múlttal és kiváló
politikai képességekkel rendelkezett. Megígérte, hogy gátat vet a
bûnözés elharapózásának, az AIDS terjedésének, a szegénységnek,
megoldja a zimbabwei konfliktust és visszaállítja Mandela korának
megbékélési szellemiségét. De a helyzet nem volt ilyen rózsás. Zuma,
aki az ország megmentõjének szerepében tetszelgett, nem járt isko-
lába, legalább 18 gyereket nemzett, kommunista elveket vallott és
botrányos múltja volt. Hosszan elnyúló korrupciós botrányba ke-
veredett volt pénzügyi tanácsadójával kapcsolatban, aki börtönben
ült, amiért kenõpénzt fogadott el Zuma számára egy francia fegy-
verkereskedõtõl. Ezenkívül bíróság elé állították egy családi barát-
juk HIV-pozitív lányának megerõszakolásáért. Bár felmentették,
vallomása tovább rontotta hírnevét. Nem vitatta, hogy védekezés
nélkül létesített szexuális kapcsolatot a lánnyal, pedig tudta, hogy
HIV-pozitív. A férfi bizonyította, hogy a zulu szokások szerint a lány
rövid szoknyája felhívás volt keringõre, és megsértette volna azzal,
ha elutasítja.3
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Van Tonder régi Dél-Afrikáját elsõ körben nyilvánvalóan legyõzték.
Csodálatos módon, az öreg rasszista komoly harc nélkül hagyta el 
Dél-Afrika színpadát. Azóta a legtöbb dél-afrikai élete jobbra fordult.
Közben azonban új csata bontakozott ki a nemzet lelkéért és jövõjéért.
Ennek a drámának a története ez a könyv. Az ihletett és félresiklott ve-
zetés története. Egy iszonyatos rendszer rémálomba illõ múltja szinte
lehetetlen legyõzésének története. Az egy országon belül közös irányba
törekvõ, megosztott fajok története. És az egykor hõsként dicsõített
felszabadító mozgalom története, amely belátta, hogy nehéz elkerülni
a forradalmi mozgalmak sorsát, amelyek idõvel szem elõl tévesztették
az ideáljaikat, és több idõt fordítottak belviszályra és pénzhajhászásra,
mint magára a kormányzásra. A könyv központi kérdése, hogy vajon
az ANC el tudja-e kerülni a nagy reményeket tápláló, majd kudarcot
valló afrikai felszabadító mozgalmak sorsát.

Most az egész kontinens szeme Dél-Afrikán van. Ha sikert arat, az
példaértékû lesz a többi ország számára is. Ha minden elõnye és
Mandela jó példája ellenére is elbukik, akkor kudarca nemcsak nem-
zedékek álmainak meghiúsulása, hanem árulás is lesz.
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