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Amióta Délre jöttem, egyetlen nap se telt el anélkül, hogy Sherman tábornokról ne 
olvastam volna az újságban vagy ne hallottam volna róla a tévében. Éspedig azzal a 
kissé gunyoros újságírói vagy televíziós hangütéssel, amellyel egy jól ismert név külö
nösségét hangsúlyozzák. Kissé epésen. Többnyire a teljes nevén emlegették, külön 
megnyomva furcsa, indián középső nevét: William Tecumseh Sherman.

Charleston túlélte a háborút. Columbia, az állam fővárosa azonban nem. Sherman 
1865-ben fölégette. Ottjártamkor erről a tűzről mesélt egy idősebb hölgy, az idegen- 
vezető, az országház melletti katedrálist mutogatva Columbiában; úgy emlegette, 
mintha nemrégiben történt volna. Talán Hannibált emlegették így Itáliában és Ró
mában száz évvel a hódítása után is. A katedrális azon kevés épületek egyike, amelye
ket Sherman nem gyújtott föl, mondotta a hölgy. Mégpedig azért nem, mert római 
katolikus templomnak hitte; a felesége katolikus volt. És a városnézés vége felé, amikor 
a színes üvegablakokról beszélgettünk (milyen törékenyek a letárolásra ítélt város
ban!), a hölgyből újra kitört, akár egy hálaadás: -  Csoda, hogy a katedrálist nem gyúj
tották föl.

Olvastam én már Columbia fölgyújtásáról. De aznap délután ez az esemény eszem
be se jutott. És ott a katedrálisban félelmetesen hatott rám a tűzről szóló elbeszélés az 
idős hölgy szájából. Nem a katedrálist kerestem. Csak azért mentem be, mert észre
vettem a temetőt. Az országház felé tartottam, hogy megnézzem a Konföderációs Em
lékművet. Egy bíró irányított oda, akit meglátogattam. Ő hívta fel a figyelmemet az 
emlékmű feliratára. Költői szöveg, és sokat megmutat a Dél önmagáról alkotott ké
péből.

A szobor egyik oldalán ez volt bevésve: A Konföderációs Hadsereg dél-karolinai halot
tainak, 1861-1865. És a másik oldalon: Állították: a dél-karolinai asszonyok. Leleplezve 
1879. május 13-án. Az asszonyok fölemlítésében volt némi hatásvadászat: a gyász és 
bosszú vagy gyász és irgalom emlékművei akkor kavarnak fel igazán, ha lehajtott fejű, 
szenvedő asszonyok képét idézik föl.

Az emlékműnek a forgalmas útra néző harmadik oldalán ez állt: Ez az emlékmű azok 
emlékét őrzi, akik, származásukhoz híven, apáik tanításának szellemében, államuk iránti állha
tatos szeretettel, kötelességük teljesítése során meghaltak: akik férfiasán megélt életükkel, türel
mesen viselt szenvedéseikkel, hősi halálukkal dicsőségessé tettek egy elbukott ügyet, és akik a rabság 
sötét óráiban, kórházak reménytelenségében, a csatamezőn megvívott rövid haláltusájukban tá
maszra és vigaszra leltek ama hitben, hogy odahaza nem feledik őket.

S a negyedik oldalon, amely az országházra nézett, s amelyet csak nehezen, oldal
vást lehetett elolvasni, hacsak nem akart az ember a fűre lépni a szobor mögött, ez 
állt: Tudja meg az idegen, aki a jövőben ezt a feliratot olvassa: olyan férfiak voltak ők, akiket 
hatalom nem ronthatott, halál nem félemlíthetett, vereség nem alázhatott meg; erényeikért igaz
ságos ítéletet kémek az ügynek, amelyért elestek. Emlékezzen rá Dél-Karolina jövendő nemzedéke: 
ez az ország tanította élni és meghalni. Ez az ország balsorsában is megőrizte gyermekei számára



1838 •  V. S. Naipaul: Charleston: a múlt vallása (II)

a hősök felbecsülhetetlen értékű emlékét, s arra tanítja mindazokat, akik ugyanitt születtek, hogy 
az igazság, bátorság és hazafiasság: örök.

Az egyik oldalon: születés, hit, kötelesség, szenvedés és halál. A másik oldalon: a 
meg nem nevezett cél, amelyet ezek az erények tesznek nemessé. A szavak -  legalábbis 
hangzatosak. A vereség fájdalma bárkivel megosztható, hiszen életének bizonyos sza
kaszában mindenkit ér valamifajta vereség, és mindenki szívében él a remény, hogy 
fölébe kerekedik, de legalábbis tisztán látja okát. De a Konföderációs Emlékműből 
igen nagy fájdalom árad: a vereség, amelyről beszél, totális. Ekkora csapás már vallást 
teremt. A keresztre feszítés éppoly örök gyásza a keresztényeknek, mint a síita moha
medánnak Ali és fiai halála. A szenvedés, a meggyőződés az ügy igazságáról és a ve
reség fölébe kerekedik mindenféle eszmének az erkölcsről, a jó  ügyről; az „így kellett 
volna lennie” eszméjén is győz: a Konföderációs Emlékmű könnyei a vallás könnyei. 
A síiták ismerik ezt a teheteüen gyászt és haragot az igazságtalanság miatt, amit nem 
lehet elégszer fölemlegetni.

S több is volt ebből a háborút kirobbantó Dél-Karolinának e központi terén; még 
több fájdalom, még több megaláztatás, még több felmutatása a rossznak, amit egy szép 
napon jóvá kell tenni. Az alsó gránidépcsőkön George Washington életnagyságú szob
ra állt. A tábla szövege: Amikor Sherman hadserege megszállta Columbiát, 1865.feburár 17- 
19-én, katonák megdobálták ezt a szobrot, és letörték a sétapálca alsó részét. A pálcát úgy hagy
ták, félbetörten lógott a levegőben. A lépcső alján álló pilléren egy másik tábla: Az or
szágház építése 1855-ben kezdődött, és megszakítás nélkül folytatódott 1865.feburár 17-ig, ami
kor is Sherman folégette Columbiát. A munka 1867-ben újrakezdődött, és szakaszosan tartott 
1900-ig.

A Konföderációs Emlékművet, amelyet Dél-Karolina asszonyai állítottak, 1879-ben 
emelték, amikor az északi megszálló hadsereg kivonult, és az állam eleget tett az Unió 
visszaállítására vonatkozó kötelezettségének. Az országház táblája, a Shermanről és a 
gyújtogatásról szóló keserű szavakkal, húsz évvel később került oda, s addigra a világ 
óriásit változott. Ennek bizonyítéka is itt volt: a parlament köves udvarán álló emlék
oszlop önelégült felirata az 1898-as spanyol-amerikai háborút ünnepli, Kipling stílu
sában.

Mintha a Konföderációs Emlékmű bánata talált volna gyógyírt a másik emlékmű 
derűjében; mintha a Dél néven nem nevezett ügye élt volna tovább, s lelt volna iga
zolásra a későbbi hódító háborúban, mintha a polgárháború utáni időszak elhallgatott 
faji gyötrelmei, a feketékkel szembeni későbbi kegyedenségek valamiféle kevésbé aljas 
állapothoz vezettek volna, mint a Dél-Karolina nagyon fekete és rongyos rabszolgáival 
teli rabszolgakunyhók. Mintha beletorkolltak volna -  mint néhány déli állította -  abba 
az úgynevezett fehér civilizációba, amely aztán kiterjedt Afrikára, Ausztráliára és a Ke- 
let-Indiákra.

De a Dél igazi múltja mindörökre elveszett: a háború előtti világ, majd maga a há
ború is. A gyász különleges volt, olyan, mint a vallás, és túlélte a tizenkilencedik századi 
birodalmak hanyatlását, magának a birodalmi eszmének a hanyatlását is. S most, ami
kor a spanyol-amerikai háború emlékműve zavarbaejtő, az esemény szinte a ködbe 
veszett, a parlamentnél álló Konföderációs Emlékmű szavai még mindig megindítóan 
őszinték. De továbbra is ott a bökkenő -  az ügy lényege.

Miképp védhető egy ilyen ügy?
Az oxfordi egyetem könyvtárában 1952-ben a kezembe került egy könyvecske, ma

gánkiadás, a szerző, valószínűleg egy hajdani amerikai diák ajándéka a könyvtárnak. 
A húszas években adták ki, a rabszolgaságról szólt. A szerző tisztázni akarta mindazon



V. S. Naipaul: Charleston: a múlt vallása (II) • 1839

félreértéseket, amelyeket a világ az amerikai rabszolgaságról táplál. Legalábbis ezt ál
lította. Az öreg napjaiban írt kis memoár azonban a gyermekkoráról, a gyermekko
rának örömeiről szólt. A rabszolgaság hozzátartozott a gyermekkorához, azt el sem 
lehetett képzelni a rabszolgaság háttere, sajátos rituáléja nélkül. A fehér gyerekek, írta 
a szerző, gyakran kaptak játszótársul korukbéli rabszolgagyerekeket, akiket jól elpü- 
fölhettek. Az írónak magának is volt „saját néger gyereke”. Azt, hogy neki is volt saját kis 
rabszolgája, úgy adta elő, mintha ez elegendő magyarázat volna az egész intézményre.

S valami hasonlóképp őszinte és egyszerű rejlik annak a díszes kiadású, szép könyv
nek a mélyén is, amelyet William Morrow jelentetett meg New Yorkban 1936-ban, 
AZ ÖTVENES ÉVEK KAROLINÁI RIZSÜLTETVÉNYEI címmel.

A címben az 1850-es évek szerepelnek, a polgárháború előtti idők, amikor még ja
vában működtek a rabszolgaültetvények. A könyv történeti magvát egy korabeli rövid 
emlékirat szolgáltatta, D. E. Huger Smithé (Huger régi charlestoni név, speciális 
charlestoni kiejtéssel „Judzsi”). Ezt egészítette ki Alice R. Huger Smith hetven-nyolc- 
van évvel későbbi harminc vízfestménye és egy elbeszélés, voltaképp történelmi esz- 
szé, amelyet Herbert Ravenel Sass írt (ez is régi név, a Sass német eredetű, a Ravenelt 
franciásan ejtik, és Charlestonban még 1987-ben is sűrűn látható a névtáblákon).

Az ültetvényesjeleneteket ábrázoló romantikus akvarellek némelyike az ültetvé
nyen folyó munkát ábrázolta: fekete férfiak egy csapata az átszakadt töltést javítja, 
asszonyok rizst rakodnak egy lapos bárkára; hangulatos kis vázlatok vízről és erdőről; 
máskor egyszerű kalendáriumi (vagy „szovjet”) művészet: az ültetvényes és neje (mint 
egy gyermekkönyv-illusztráció apa- és anyafigurája), amint fehéren és kecsesen mo
zognak a mosolygó feketék között; egy másik képen szőke kislány kap virágcsokrot 
egy fekete kisgyerektől.

A töltésjavítást ábrázoló kép nagyméretű reprodukcióját láttam később egy charles
toni étteremben -  a régi időkből származó romantikus jelenet jól illett a turistavárosba. 
És a festmény idillje hiteles volt. A képek ugyanis nem az 1850-es évekből, nem a rab
szolgaság idejéből származtak. Ha akkor készültek volna, jóval konkrétabbak, ponto
sabbak s épp ezért fölkavaróbbak lennének. A képeket olyasvalaki festette, aki (mint 
ezt a hölgy el is mondja az előszóban) meg akart örökíteni egy eltűnő világot; s aki az 
újraegyesítés végén, az 1870-es években született, amikor a hatalmas ültetvényesvilág, 
a sok millió hektár föld rendje már fenekestül fölfordult. Az újraegyesítés feletti szé
gyen és indulat, a vereség miatti keserűség, a letűnt világ iránti nosztalgia, a múlt esz
ménye -  a vízfestményekben mindez keveredett a művész természetrajongásával, 
érzékenységével.

Herbert Ravenel Sass esszéjében is volt valami ebből a hangulatból. O is romanti
kus, idilli elemekkel élt: a tölgyfasorok, a szépséges folyó, amelyre az udvarházak néz
tek, a nagy ültetvények szervezettsége, a földek szakszerű elárasztása, öntözése; az 
egyes ültetvények teljes zártsága -  szinte külön állam volt mindegyik, a maga urával, 
akinek bizonyos büntető hatalma is volt alattvalói felett.

Nyilván az ültetvényállamnak ez az eszméje láttatta az íróval a Rizs-Partszakaszt 
úgy, mint „a demokráciáról alkotott klasszikus görög elképzelés amerikai megvalósításának kí
sérletét”. S egy különös bekezdésben, amely nem utal se afrikaiakra, se rabszolgákra, 
se feketékre, az ültetvényes-rabszolgarendszert a görög ideál megtestesüléseként úgy 
írja le, mint „a legteljesebb gazdasági biztonság"-ot, amely valaha is amerikaiak osztály
részéül jutott. „Ennek a biztonságnak, amely életüket a csecsemőkortól a késői öregségig elkí
sérte, ára volt.” Ez az „ár” a klasszikus eszme megőrzése céljából megnevezhetetlen, de 
a rabszolgaságra utal. És ez az „ár”, teszi hozzá az író, „aligha túlságosan nagy”, ha te
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kintetbe vesszük azokat -  ismét csak megnevezés nélkül akik ebben a biztonságban 
részesülnek.

De -  a görög hasonlaton kívül -  más formában is szóba kerül a rabszolgaság. „A Dél 
számára a rabszolgaság problémája a négerkérdéssel vált azonossá. S ami ellen valójában Ka
rolina állam 1831-től 1835-ig küzdött, az a négerprobléma fenyegető megoldása, amely elpusz
tította volna t ó . ” Az államnak rabszolgák kellettek; rabszolgák nélkül nem boldogult; 
de a rabszolgák folytonosan kipusztulással fenyegették az államot. Ezért az ültetvényes 
sajátos életmódja a karolinai rizsföldeken „fehér civilizációvá” lett; s ez volt az, amit meg 
kellett őrizni.

Volt valami kínos ebben az okfejtésben: művelt, vallásos -  és jóérzésű -  emberek 
vonakodása attól, hogy kimondják: amit védelmeznek, az csupán az általuk ismert 
világ. Ezért aztán ott az elhallgatás -  nem esik szó négerekről, a tölgyek alatti rabszol
gakunyhókról - ,  miközben az ültetvényesvilág megnemesedik, a görög városállamhoz 
hasonul. Ugyanez az agyonhallgatás ölt testet az ötvenhét évvel előbb felállított co
lumbiai Konföderációs Emlékműben; a halottak erényei megnemesítik a célt, mely 
azonban megnevezetlen marad. De hát másképp hogyan is védhetné művelt ember 
a rabszolgaság intézményét 1879-ben vagy 1936-ban, a nagy hódítások korában?

Egy híres nevet viselő hölgy gyűjteményében találtam a könyvet a rizsül
tetvényekről. A hölgy rendkívül szerényen élt egy régi charlestoni házban. A ház pi- 
azzája (ez Charlestonban a tornác vagy veranda neve) egy öreg tölgyfa árnyékolta kissé 
rendetlen kertre nézett. A telek kerítésénél, a sövényen túl a szomszédos ház ablakta
lan hátoldala állt. Ez volt a charlestoni stílus: a piazza oldalvást, hogy ne lássanak rá, 
nyugalmát ne zavarják. De a szomszédos házban rádió harsogott; ez ellen nem volt 
védelem.

És itt történt, ezen a piazzán, az egyszerű, viharvert, porral átjárt bútorok között 
(a charlestoni szélirány, mint Jack Leland elmagyarázta, déli vagy nyugati, ezért az 
ottaniak erre az oldalra építtették a piazzájukat, hadd érje a szellő), szóval itt ismertem 
meg a hölgy jóvoltából annak az embernek a fiát, aki ötven évvel azelőtt az ültetvé
nyeskönyv „elbeszélését” írta.

Marion Sass ötvenvalahány éves volt, magas, sovány, hajlott hátú férfiú, túlságosan 
is bebagyulálva e forró charlestoni délutánon; barna tweedzakója alatt, nem igazán 
elegánsan, pulóver. Vékony, finom arcában kicsi, szomorú, kék szempár. Nem akart 
a szélnek háttal ülni, inkább a ház falának dőlt. A levegőben por kavargóit. Az én sze
mem is égett, köhöghetnékem volt; s mint Marion, én is zakót viseltem. Itt beszélget
tünk, a megroggyant padlójú piazzán, szemben az elhanyagolt kerttel-udvarral. Akár 
egy Délről szóló színdarab díszlete. S a szomszédból harsogott a rádió.

Szemérmes ember volt; halkan beszélt; lefelé nézett vagy el. Egészen Henry Wood- 
wardig vezette vissza származását, aki fölfedezte és fölkutatta ezt a földet az 1670-es 
alapítás előtt. Megkérdeztem, vajon nem teher-e Charlestonban az ilyen származás, 
nem okoz-e görcsöt. De teher, válaszolta. Többek között a származása marasztotta 
Charlestonban. Szívének nagyobbik felével (német neve ellenére) Angliába kívánko
zott; boldogult felesége is angol volt. Anglia különös hatással van az emberre -  el
mondta, hogy mint oly sokan mások, ő is nyomban otthon érezte magát, amikor leg
először Angliában járt; ez a téma oldotta meg a nyelvét, úgy éreztem, szívesebben be
szél Angliáról, egy ilyen egyszerű és bonyodalommentes témáról. De hát ott volt a 
származás terhe, az ő délisége. S végül unszolás nélkül is erre fordította a szót.

Apja, Herbert Ravenel Sass 1884-ben született, és 1958-ban halt meg. Ötvenkettő 
volt tehát 1936-ban, amikor a rizsültetvényes könyv megjelent. Tizennyolc évvel ké
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sőbb, amikor apja hetvenéves lett, elfogadták a polgárjogi törvényt. Marion Sass 1930- 
ban született. Apjával együtt ő is megélt egynémely politikai vereséget, de a Dél ügyé
hez nem lett hűtlen.

Elmesélte, hogy az iskolák integrációja idején apja áttörte a „papírfüggönyt”, ame
lyet Észak vont a déli nézetek elé, és cikket publikált az Atlantic című magazinban, azt 
fejtegetve, hogy a kevert iskoláknak kevert faj lesz a vége. Ez tévedés volt, mondta 
Marion Sass; az integráció éppenséggel azzal járt, hogy a fajok társadalmilag még in
kább magukba zárkóztak. De ez nem csökkentette politikai aktivitását, mely mostan
ság nagyobb volt, mint ügyvédi tevékenysége.

A politikai tevékenység felemlegetése úgy hangozhat, mondta, mintha választási 
kampányokban vett volna részt. Vett is. De most inkább az „ellenállás” foglalkoztatta. 
Az ellenállás Észak hódításával szemben, ellenállás az amerikanizációval szemben, 
amely valójában „északiasítás”. Bármily különös -  jegyezte m eg-, de a jellegzetesen 
„amerikai” dolgok -  a Coca-Cola, a countryzene, még a szupermarketek öüete is -  
Délről származnak. (Ahogy a svédek kapásból fel tudják sorolni azt az öt vagy hat vagy 
hét ipari találmányt, amelyből Svédország meggazdagodott, Marion Sass is kívülről 
fújta, mivel gazdagította a Dél az amerikai eszmét.)

A déli értékeket nem kellett meghatározni. -  A Dél kultúrája nem csupán agrár
kultúra az iparival szemben, vagy a becsület eszménye a nyers üzlettel szemben. A déli 
identitás a lényeg. Mi déliek vagyunk, és kész. Úgy vagyunk ezzel, mint az írek. De 
nekik, az íreknek nincs ez a szörnyű terhük: egy idegen népesség a nyakukon.

És kerek ötven évvel apjának a rizsültetvényről szóló esszéje után ismét ránk bo
rult „a probléma” körüli homály. Hogyan boldogul vajon gondolkodóként a faji kér
déssel?

-  Hogyan boldogulunk vele? -  kérdezett vissza. -  Jómagam azon vagyok, minél 
kevesebb dolgom legyen a faji kérdéssel. A fehér felsőbbrendűség-tudat északon dívik, 
a Délnek semmi köze hozzá. A Dél ügye és a Dél problémái: két külön dolog. Észak 
örökösen a Dél ellen játssza ki a feketéket. Ezt csinálták 1860-ban, és ezt csinálják eb
ben a században is.

Észak mostanság sokat foglalkozik a kisebbségeivel. Az ember azt hinné, hogy a Délt 
is kisebbségi területként kezelik. De nem. A hivatalos északi álláspont így hangzik. „A 
déli fehér ember nem kisebbség. Csak elmaradott amerikai, aki elnyom egy kisebbsé
get, a négereket.”

Vajon belenézett-e mostanság az édesapja könyvébe?
Nem, mostanság nem. De jól ismeri a könyvet, és vágyódik kicsit a régi ültetvényes

élet után.
-  De hát hogyan lehet nosztalgiája az iránt, amit nem is ismert?
-  Igaz, hogy a működő ültetvényt már nem láttam, mégis: az élet gyermekkorom

ban az ültetvényeken jobban hasonlított a régi déli vidéki élethez, noha már nem vol
tak rabszolgáink. A régi, természetes falusi élet volt ez. És a fajok közti viszonyok olya
nok voltak még, mint annak előtte. Úgyhogy bizony lehet nosztalgiám a múlt iránt.

Mint apja, utálta a Dél rohamos tönkretételét -  az autópályákat, a gyorsbüfélánco
kat - ,  és fájt neki, hogy az ültetvények egy része kintről jö tt emberek és cégek kezére 
került.

A múlt mint a tisztaság ábrándja, a múlt mint a keserűség forrása, a múlt mint vallás: 
akár a mohamedán síiták buzdítása nemességre, önfeláldozásra, ábránd a Próféta és 
az első négy kalifa szép korszakáról, még mielőtt a kapzsiság és törtetés tönkretette a 
frissen megváltott világot. Erre lelkesített a Konföderációs Emlékmű Columbiában.
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És ez az egészen különös déli múlt és a déli „ügy” csak úgy tartható tisztán, ha leva
karják róla a faji kérdés mocskát.

Amikor -  ismét mint egy színdarabban -  fölkeltünk és bementünk a házba, hogy 
elfogyasszuk a háziasszonyunk által felszolgált salátát, azt mondtam: szerintem őt az 
érzelmek mozgatják, irányítják, s nincs programja. Egyetértett, de hozzátette: készül 
a program is.

Általánosabb témákra terelődött a szó. Háziasszonyunk régi, Dél-Karolináról szóló 
könyveit nézegettük. És családi levelek másolatait, köztük sok ültetvényeslevelet, csak
nem kétszáz évvel korábbról: a leveleket legépelték és vaskos kötetekbe fűzték. Amikor 
Marion Sass és háziasszonyunk az ültetvények neveit emlegette -  Fairfield, Oakland, 
Middleburg, Middleton, Hampton House - ,  mintha csupán vidéki házakat soroltak 
volna. Azután rájöttem, hogy ama rengeteg famíliára utalnak, akikhez rokoni szálak 
fűzték őket, s akikhez ezek a házak tartoztak.

Piszkos, öreg kocsijában hazafuvarozott a szállodába. Izgatta, amit a program nél
küli érzelemről mondtam, és másnap reggel átküldte egy levél másolatát, amelyet a 
helyi lapnak írt 1983-ban, valamint egy déli könyvkiadási programot ismertető hir
detését. A másolatokat egy jókora használt borítékban kaptam, rajta a nevem pici be
tűkkel, a borítékra eredetileg egy egészségügyi intézmény nevét nyomtatták.

Később felhívott; míg hallgattam őt, láttam magam előtt sovány, finom arcát. Nem 
készült el azzal a kiadvánnyal, amelyről a hirdetés szólt, mondta; de a hirdetésnek 
visszhangja támadt; nyilvánvaló, hogy érzékeny húrt pendített meg. Elmondta: az 
1950-es évek fejleményei következtében apja végül is szeparatistává lett, s ma ő is itt 
tart. Úgy éreztem: a Dél veresége, Lee fegyverletétele mindmáig megemészthetetlen 
keserűség számára.

Megkérdeztem, ismeri-e a columbiai Konföderációs Emlékművet. Azt felelte, Co
lumbiában tanult jogot, és sokakkal ellentétben kedveli azt a várost. Nagyon is jól is
merte az emlékműre vésett szavakat; nyomban idézett is belőlük. Úgy tudta, a szöveget 
W. J. Grayson fogalmazta, aki 1850-ben elbeszélő költeményt írt A BÉRENC ÉS A RAB
SZOLGA címmel, Pope-féle páros rímű jambusokban. A vers arról szólt, hogy a déli 
rabszolga sokkal jobb sorban él, mint a massachusettsi ipari munkás.

Ügybuzgalma csillapíthatatlan keserűségből fakadt. S úgy éreztem, csak újabb ke
serűséghez vezethet: ő maga is tudta, hogy a déli gondolkodás kiegészül egy másik, 
talán még jelentősebb problémával. Azzal, amiről Anne Siddons beszélt Atlantában: 
egy bizonyos koron túl előtérbe kerül az az igény, hogy az ember az érzelmekre kon
centráljon, a közügyektől a saját lelki gondjai felé terelje szenvedélyeit, hogy megbé- 
küljön az öregséggel s az emberi lét múlandóságával. Amennyire telefonon tudtam, 
elmondtam ezt neki. Azt felelte: egyetért, de mégse szeretné, ha egyszer majd annyira 
magába fordulna, hogy megfeledkezik az ügyről.

Aztán udvariasságból megemlítette, hogy szeretné elolvasni néhány írásomat. De 
rossz a szeme -  az az érzékeny, apró szeme, amely oly mély benyomást tett rám. Mind
kettőn szürkehályog van, műteni kellene. Manapság ez állítólag egyszerű műtét, de 
az ismertetőben, amit kapott (talán épp abban a túlméretezett borítékban, amelyben 
a levelének és az újságnak a másolatát elküldte nekem), a lehetséges komplikációkról 
olvasott. Úgyhogy amíg csak lehet, inkább a szemüvegére hagyatkozik.

Egy forró délelőttön -  májushoz képest mindenki szerint igen nagy volt a meleg, s 
eső se esett, pedig annyira kellett volna a kerteknek, s máskor minden délután esik -  
Jack Leland magával vitt a „territóriumára”.
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Előbb Mount Pleasantba mentünk. Valaha ez volt az ültetvényesek nyaralóhelye a 
charlestoni kikötő keleti oldalán, most gazdagnak tetsző s a sok öreg fától árnyas elő
város. Nem messze odalenn: a tenger. Egy halászhajó tartott épp kifelé. Ezeket a 
halászhajókat Charlestonban először a portugálok használták az 1920-as években, 
mondta Jack Leland. Mindent számon tartott a városával kapcsolatban. Azért men
tünk Mount Pleasantba, hogy megnézzük a Hibben-házat, azét a családét, amelyhez 
Jack Leland New England-i őse házitanítóként érkezett, és amelybe azután benősült. 
Egy zsákutca végében állt a kétszáz éves oszlopos ház; lakói valaha az egész elővárost 
birtokolták. Az ősök története egyszeriben valóságossá lett.

Visszatértünk az országúira, és Leland elmagyarázta, hol nőttek ki a fekete közös
ségek a polgárháború után kapott telkeken. -  Nem megy túl jól nekik. Ezeknek a né
gereknek a második világháborúig volt földjük, és mindnek volt kertje. Nagyrészt 
megtermelték az ennivalójukat. Manapság ritkán látni olyan fekete családot a vidé
ken, amelyiknek saját konyhakertje van.

Áthajtottunk egy fekete falun, és Jack Leland megmutatta a két fekete „barátja” 
házát. Vásárolni szokott tőlük- a „fekete barátaim” kifejezést dél-karolinai értelemben 
használta. A házak némelyike gazdái jómódjára vallott. Megkérdeztem, kisvállalko
zók-e. Nem, felelte Jack Leland; ezeknek a házaknak a fekete lakói alighanem a ha
jóépítő üzemben vagy egyéb szövetségi munkahelyen dolgoznak. A helybéli fekete la
kosság az északi városok felé irányuló migráció során elveszítette legtörekvőbb cso
portját; a becsvágyó négerek legtöbbje elvándorolt.

-  Mond magának valamit ez a név: Stepin Fetchit? -  kérdezte.
Mondott hát. Stepin Fetchitért rajongtak gyermekkoromban a trinidadi feketék. 

Nemcsak azért, mert vicces volt, és mert csodálatos dolgokat művelt csonttalannak 
látszó testével, és csodás volt a járása is, csodás a hangja, és különlegesen beszélt; ra
jongtak érte, mert Hollywood elképesztő fénykorában filmekben szerepelt; minde
nekelőtt pedig azért rajongtak érte a trinidadi feketék, mert akkoriban, amikor Tri
nidad különféle színű népei társadalmilag elkülönültek egymástól, s úgy látszott, hogy 
ez a világ végéig így lesz -  szegregáció az Egyesült Államokban, európai uralom Af- 
rikában, a dél-afrikai helyzet (amely egyébként kevéssé foglalkoztatta a trinidadi fe
ketéket) és az akkori ausztráliai meg új-zélandi helyzet ugyanekkor Trinidadban 
Stepin Fetchit fehér emberek társaságában volt látható a filmvásznon! És a trinidadi 
feketék szemében (akik az idő tájt lenézték az afrikaiakat, térdüket csapkodva nevettek 
a moziban a lándzsákkal táncoló afrikai feketék láttán) a fehérekkel látható Stepin 
Fetchit egy boldogabb világ álmát váltotta valóra.

Jack Leland azonban nem erről a népszerű figuráról beszélt. Másfajta, tárgyilago- 
sabb, helyi véleménye volt. Ezt mondta: — A törekvő emberek északra mentek, itt csak 
a Stepin Fetchitek maradtak. Már zajlik egy visszafelé tartó mozgás is; nem nagy, de 
észrevehető.

Később elmondtam neki: benyomásom szerint a dél-karolinai négerek nagyon fe
keték, nem kevertek, mint a Karib szigetiek. Azt felelte, itt nemigen keveredtek az 
emberfajták. Az ültetvényesek megalázónak tartották, hogy rabszolganőkkel folytas
sanak viszonyt. Azt beszélik, a háború után az Unió katonáinak nem voltak efféle skru- 
pulusaik. De kevés volt a félvér.

Megnehezítette ez a fajok közti kapcsolatokat?
Nem, inkább megkönnyítette: -  A mulattok meg a negyedvérek az indulatos em

berek.
Később lekanyarodtunk az autópályáról, hogy megnézzünk egy különlegesen szép
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tölgyes sétányt, amely részben már romokban hevert: Marion Sass édesapja nosztal
gikusan emlékezik az ilyen sétányokra az ültetvényeskorszakról szóló írásában. És 
ahogy továbbjutottunk, jobbra az erdőn túl feltűnt a tenger, balra pedig a folyó. Sós 
víz és folyóvíz. Ahol sós volt a talaj, gyapot nőtt régen; ahol folyó volt, rizs termett. 
Most nagy kiwiültetvény húzódott hosszan az út mentén.

Azután egy mellékútra tértünk, és hirtelen, egy dús növényzettel borított földda
rabon, egy 1696-ban épült presbiteriánus templom mellett egy kis temetőre bukkan
tunk, ahová Jack Leland szerint az első telepeseket temették.

Szent területre léptünk.
Egy patakon túl kezdődött Walnut Grove régi ültetvénye. Az 1832-ben szerzett ősi 

birtokot a nagy válság után, a depresszió idején adták el. Az út mentén még mindig 
erdő. És azután a fekete falu, ahol a polgárháború után a feketék telket kaptak az 
ültetvények földjéből.

-Amikor a gyerekek kicsik voltak -  mesélte Jack Leland - , és átkeltünk a patakon, 
megállítottam a kocsit, valamennyien kiszálltunk, és háromszor meghajoltunk kelet 
felé. Megszentelt terület.

-  És hogyan vélekedtek erről a gyerekek?
Nevetett: -  Vérükké vált. Még ma is meghajolnak, amikor erre járnak. És én is ve

lük. Az emberek látják, amint hajlongunk. Valószínűleg bolondnak néznek bennün
ket. Lehet, hogy igazuk is van. De ez szép bolondéria.

És most, keresztülautózva „territóriumán”, itt-ott újra rátörtek az emlékek, és ki
egészítette a korábban mondottakat. Szegények voltak, kevés pénzt kerestek. De enni 
mindig volt mit. -  Rák, kagyló, osztriga. Hal. Vadhús. Fácán. Vadpulyka, kacsa, őz, 
fogoly. Vadhús bőven jutott. És persze apámnak megvolt a farmja, ahol zöldséget ter
melt. -Jack Leland reggelente kiment a vadászfegyverével, s a lelőtt madarakból meg
volt az ebéd. A vadászat, az fontos volt errefelé -  a feketéknél is - ,  s most, a tájat látva, 
megértette az ember. Mást is rejtett ez a vidék. Nem messze volt egy forrás, kris
tálytiszta vízzel. így hívták: „az ág”, s a vendéget Bourbonnal és ággal kínálták.

Egy még keskenyebb útra tértünk. Elhaladtunk egy ház mellett, mely fákkal benőtt 
kertben állt.

-  Proliház. Csóró népség, alja fehérek, ahogy mondani szokták. Ez a másik is az, 
fogadni merek. Megvan vagy hetvenéves. Hozzátartozik a képhez. Nem hagyhatja ki.

Jó szeme volt a helyi dolgokra -  ahogy Malaysiában a helyiek meg tudnak külön
böztetni egy kínai házat egy malájtól aszerint, ahogy gazdája a telkét használja. Én 
szépnek találtam ezeket a fás-bokros telken álló, zsalugáteres házakat.

-  Igen, tényleg van valami bájuk -  mondta. -  De sok körülöttük a kacat. A szemét, 
az általános leromlottság rögtön elárulja, hogy proliházak. Fél tucat roncskocsi, pél
dául. Ez nagyon jellemző volt rájuk egy időben.

A szegény fehéreknek éppúgy megvolt a maguk helye a társadalmi kasztrendszer
ben, mint a feketéknek.

-  Gyermekkoromban együtt tanultunk az elemiben meg a középiskolában. De nem 
jártunk össze. A társadalmi életünk teljesen más volt. A többség baptista, metodista 
vagy pünkösdista volt. Az én családom s a többi itteni család zömmel az episzkopális 
vagy presbiteriánus egyházhoz tartozott, és ők voltak a legfelső réteg.

Elmesélek valamit. Walnut Grove-ban volt egy nyári házunk, apám öccsei és a ba
rátai ott töltötték a nyarat. Négyszobás ház a folyóparton. Ez nem sokkal 1902 után 
volt, apám akkor nősült, és hazahozta a feleségét. O volt a legidősebb a tizenegy gyerek 
közül. Egy reggel apám már hatkor fölkelt, és a szokásos kávéját itta, amikor észre
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vette, hogy néhány lova a kertkapuban áll, fölnyergelve, de elvágott istrángokkal. Egy 
idő múlva felbukkantak az öccsei meg barátaik, gyalog. Bálban voltak, kinn a mocsár
vidéken, ahol a prolik laknak. Utána nem találták a lovaikat, gyalog kellett hazajön
niük. Apám a lelkűkre kötötte, hogy ne menjenek oda többé. Mert a lovak is trá n g 
jainak elvágása, az figyelmeztetés. így adják tudtul a prolik, hogy ne közelítsenek az 
asszonyaikhoz. Legközelebb gorombább eszközökhöz nyúlnak.

De nem hallgattak rá. Újra odamentek. Amikor lovagoltak hazafelé, a mocsáron 
át, a prolik egyszer csak leugrottak a fákról, kezükben kés. Akár az indiánok. Meg is 
ölték az egyik nagybátyám barátját. Ez éjszaka történt. Semmit nem lehetett rábizo
nyítani senkire. Senkit nem állítottak bíróság elé. Ez a mocsár törvénye. Az ember 
nem tart kapcsolatot ezekkel. Apám mindig azt mondogatta, szívesebben veszi, ha fe
keték laknak a birtokán, mint ezek a fehér munkások.

A feketék lenézték a prolikat, a prolik gyűlölték a feketéket, mert a feketék a rivá
lisaik voltak. De a proletárokat éppúgy kizsákmányolták, mint a feketéket, mondta 
Jack Leland, és alighanem rosszabbul bántak velük a fehér munkáltatók, mert keve
sebb felelősséget éreztek irántuk.

-A  proletárok száma a polgárháború után emelkedett. A polgárháború előtt erre
felé csak ültetvényesek voltak meg feketék, más senki, legfeljebb a felvigyázók.

Jack Leland meg akarta mutatni a Walnut Grove-hoz tartozó családi templomot. 
Ez volt a Szent Jakab-templom a Santee egyházközségben; Santee a folyó neve. A 
Kings’s Highway -  Királyi Országút -  mellett épült; a név a gyarmati időkből szárma
zik, s a király parancsára épített útra utal, abból az időből, amikor legtöbben még ha
jóval közlekedtek. Kövezetlen ú t volt. A szokásos mennyiségű májusi eső után bajos 
lett volna, de most könnyen és hamar odaértünk a régi, oszlopcsarnokos téglatemp
lomhoz. Hátul is volt oszlopcsarnok. A templomot franciák és angolok számára épí
tették, de a hátsó oszlopcsarnok, a franciáké, most le volt zárva. A vörös téglás épületet 
kissé megviselte a nedves tropikus klíma.

-Jöjjön -  sürgetett, és sebesült bokájával mit sem törődve előresietett. -  Jöjjön, 
hadd mutatom meg, hova temetnek, ha meghalok.

Meleg volt, szélcsend, zümmögtek a moszkitók. Körös-körül, a fenyők közt mada
rak kiáltoztak. A száraz, barna falevelekkel és fenyőtűkkel borított kis temetőben álló 
sírköveket mutogatta:

-  Ezek mind rokonok.-Jonah Collins, született 1723-ban, meghalt 1786-ban. -  Ez an
nak az embernek a fia, aki a hajóládákat hozta Barbadosról. -  William Toomer 1866- 
1955. -  Anyám nagybátyja. Ügyvéd és bíró. -  Kezdetben meghökkentem, mennyire 
felélénkült attól, hogy a temetkezési helye közelében jár, de azután tisztelet fogott el 
iránta.

-O tt!
Közönséges, csupasz földdarab, kis üres tér a sírkövek között. Ide fogják eltemetni.
-A zt akarom, hogy lapos tetejű márványsírba temessenek, ide, közvetlenül Jonah 

Collins mellé. A nevem lesz rajta, a születési évszámom meg a halálomé. És alul lesz 
egy sor: Igyál egyet Jackre. Kétezer dollárt hagyok az egyházra, hogy a tavaszi istentisz
teletkor minden évben legyen bor, whisky, minden. Erről emlékezni fognak rám az 
emberek, azt hiszem.

Zavart a sok szúnyog meg a többi bogár. Ő számított rájuk; hozott magával rovar
riasztót. A szélcsendben fojtó volt a hőség, égette a fejem. De gyakran fúj itt a szél, 
mondta Jack Leland.
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-  Nincs annál szebb hang, mint mikor a szél sóhajt a fenyők közt. Ezért akarom, 
hogy ide temessenek, ezt akarom hallgatni mindörökké.

Odabenn a templom nagyon egyszerű, a ritkán használt épületek megrekedt doh
szaga áradt, de nem volt akkora meleg. A templomot 1763-ban építették. (Tehát 
ugyanakkor, amikor a Pompion-hegyi kápolnát.) Padlója csempés, a többi tégla, gipsz 
és fenyőfa. Errefelé nem volt kő, az ablakkeretek fenyőfából készültek, de kőnek lát
szottak: helybéli munka, helyi fából, alighanem rabszolgamunka. A családi templom
üléseket körülkerítették; eltakarták a családokat, akárha magas falú, csak fölül nyitott 
dobozokba zárták volna őket. Jack Leland szerint a páholyokat talán azért építették 
így, hogy benntartsák a gyerekeket, vagy az is lehet, hogy hidegben könnyebb volt 
fűteni ezeket, forró téglákkal.

Hogyan támadt az ötlete a halála megünnepléséről?
-  Az oxfordi egyetemen volt egy bizonyos Ogg professzor. Huszonöt évvel ezelőtt 

idejött Angliából. Ő mesélt nekem egy történetet, amit addig sose hallottam. Egy rizs
ültetvényes fia, bizonyos Mr. Trapier ellátogatott Oxfordba az 1830-as években. Egy 
georgetowni, dél-karolinai rizsültetvényes fia, 1830-valahányban útra kelt. Vendégül 
látták a New College donjai -  tagolta a szót Jack Leland. -  Azt hiszem, a New College 
volt. És fodormentaszörpöt kért. Azok ott sose hallottak a fodormentaszörpről. Ezért 
aztán hazaérkezése után csináltatott egy ezüstkancsót, és elküldte az oxfordiaknak 
ajándékba, pénzzel, hogy teljen nekik szörpre.

Azután McClellanville-be mentünk, a tengerhez, a családi nyaralóhoz. Ez még min
dig családi fészek volt, a szó szoros értelmében. Unokatestvérek és más rokonok laktak 
a falu fehér részének csaknem minden házában. A feketék nagy része a falun kívül 
lakott. Jack Leland minden ház történetét ismerte. Azt a magnóliafát még az apja ül
tette 1892-ben, Jack Leland nagyanyjának hajdani kertjében. A facsemetét apja hozta 
Walnut Grove-ból a nyeregtáskában. S az utcán maga Jack Leland ültetett egy sor 
tölgyfát. Éspedig 1934-ben, egy évvel azelőtt, hogy apjának el kellett adnia Walnut 
Grove-t. Mostanra alaposan megnőttek. Az a faültetés a szövetségi programhoz tar
tozott, s mutatja, mekkora volt hajdan a szegénység. Egy asszony irányította a szövet
ségi faültető programot. Fölvett a munkára vagy tizenöt gimnazistát, napi egy dollárt 
kaptak.

Megebédeltünk egy étteremben az autópálya mellett, nem messze McClellanville- 
től. Nagyon fiatal pincérlány szolgált föl; kiderült, hogy őt is Lelandnek hívják: uno
katestvér volt.

Fölolvastam Jack Lelandnek a columbiai Konföderációs Emlékmű feliratát. Tet
szett neki.

-  Szerintem nagyszerű szöveg.
Vajon élnek-e még benne indulatok a polgárháborúval kapcsolatban?
Éltek. -  Gyerekkoromban egy történet járta a családban: a polgárháború után föl

égették az egyik családi ültetvényt. Az a ház azé az emberé volt, aki az Unióból történő 
kilépés javaslatát előterjesztette. Ez 1860-ban történt. A polgárháború után az egész 
területen statáriumot vezettek be, s a christchurchi egyházközség térsége Beecher ez
redes alá tartozott, aki Harriet Beecher Stowe-nak volt a bátyja. New England-iek vol
tak, a rabszolga-felszabadítás nagy hívei. Szerintem az a könyv, a TAMÁS BÁTYA KUNY
HÓJA, mindennél nagyobb szerepet játszott a háború kirobbantásában. Irritálta a Délt, 
ahol csak az emberek tizenhárom százaléka tartott rabszolgát, az északiakat pedig na
gyon erősen befolyásolta.

-  Úgy mesélik -  folytatta - ,  hogy Beecher ezredes felesége körbejárt a christchurchi
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egyházközség területén, és fölgyújtogatta az ültetvényes udvarházakat. Gyerekko
romban azt hittem, ez csak afféle szóbeszéd. De mostanában nyilvánosságra került egy 
bizonyos dr. Marcy naplója, aki az Unió hadseregének sebésze volt. És egyike azoknak, 
akiket megbíztak, hordják össze a házból a könyveket, műkincseket, miegyebet, és 
szállítsák el északra. A lányom, aki kutatásokat folytat, kapott egy másolatot erről a 
naplóról. Abban olvasott a Laurel Hill felgyújtásáról. Ez volt a kilépési javaslatot elő
terjesztő emberé. A naplóban ott volt a bizonyíték. Valami húsz házat gyújtott fel ez 
a Mrs. Beecher. Lángba borította az emberek házait. A Beecherek puritánok voltak. 
Ezeknek a mentalitását igen nehéz megérteni. Amikor misszionáriusokat küldtek kö
zülük Afrikába, első dolguk volt ruhát húzni a feketékre, hogy a testüket eltakarják.

Kora délután. Újra az országúton, elmentünk egy templom előtt, amelyből épp 
szétoszlott a fekete'gyülekezet, sorra hajtottak el a kocsik. Megkérdeztem Lelandet, 
mi a helyzet a feketékkel és a kocsikkal, mert emlékeztem, hogy Trinidadban csak a 
második világháború után terjedt el az, hogy a feketék kocsit tartanak. Azt felelte, né
hány éve a feketék még nem vezethettek autót; az volt a vélemény, hogy gondatlan 
vezetők lesznek. -  És csakugyan azok voltak. -  A régi időkben, mesélte, a feketék temp
lomaiban délután tartották a vasárnapi istentiszteletet, mert a fekete asszonyok dél
előttönként a fehérek házainál dolgoztak: főzték az ebédet.

A zöld autópálya-táblákról leolvasható volt, mennyire vagyunk Charlestontól. Majd 
eljött a pillanat, amikor Jack Leland kihúzta magát, kezét az ülésem támlájára tette.

Hátradőlt: -  Elhagytuk a „birtokomat”.

Alex Sanders, a Dél-karolinai Fellebbviteli Bíróság bírája hívta fel a figyelmemet a 
Konföderációs Emlékműre. Ajánlólevéllel kerestem föl, és meghívott ebédre az egye
tem tanszéki klubjában. Általánosságokról beszélgettünk. Éreztem, hogy ez zavarja. 
De nem mondhattam el pontosan, mit is akarok tőle, épp mert az ilyen jellegű utazá
sok során az ember maga se tudja, mit akar valakitől, amíg nem beszélgetett az illető
vel.

Nagydarab ember volt, erős akcentussal, amely azonban mit se vont le beszédmód
jának ügyvédi pontosságából és szabatosságából. Azért küldött az emlékműhöz -  
mondta később -, hogy megértsek valamit abból, mi is az a Dél. Ő maga az emlékműre 
vésett szavakat megrendítőnek találta, de az ügyet illetően már kételyei voltak.

-  A bukott ügyeket a következő nemzedék mindig fölkarolja, vagy legendát fon 
köréjük. -  Az emlékművet 1879-ben, tizennégy évvel a háború vége után állították. A 
bírót elképesztette, hogy az emberek 1879-ben előteremtették a pénzt rá, akkor, ami
kor enni is alig volt mit. Emlékezett néhány veterán szavaira, akik hajdan a konföde
ráció oldalán vettek részt a polgárháborúban; egyikük ezt mondta: -  Mások niggerei
ért lövettem szét a seggem.

-  Neki ugyanis sose voltak rabszolgái. Akárcsak a harcosok túlnyomó többségének. 
Az arisztokrácia kapcarongyai voltak. Az identitás nemcsak emlékezés a múltra. Olya
noknak kell lennünk, mint a múzeumi kurátorok. A Ming-dinasztia idejéből nyilván 
sok gyönyörűség maradt fönn. De sok vacak is. A kurátor dolga, hogy válogasson kö
zülük.

De vajon neki, gyerekkorában, volt-e valamilyen álláspontja a Délről?
Nem volt, ahogy egy halacskának sincs álláspontja az óceánról, amelyben úszkál. -  

Csak akkor alakítottam ki az álláspontomat, amikor már felnőttem és eljöttem. Ez kez
detben abból állt, hogy szégyelltem magam miatta. Minél jobban öregszem, annál in
kább látom, hogy a Dél vétkei az emberiség vétkei voltak. És akadtak benne felsőbb
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rendű dolgok is. A Dél kultúrájához hozzátartozik Isten és a család tisztelete és némi
képp a hazáé is. Noha a hazafiasság az én szememben nem az erények csúcsa, mégis: 
a patrióta egy önmagánál nagyobb valamiben hisz, s ennyiben ez mégiscsak erény. 
Délen az az álláspont, hogy van az életben fontosabb is a múló pillanatnál.

—A becsület? Oly sokan beszélnek róla.
-  Engem erre neveltek. Arra, hogy a legfőbb erény az igazság. Az élet kulcsszava 

az önzetlenség volt. -  Elgondolkodott. -  De nem tudom, sajátosan déli dolog-e egyik 
is. Hajlamos vagyok viszont azt hinni, hogy minél közelebb vagyunk az Egyenlítőhöz, 
az élet annál nagyobb hangsúlyt kap.

-  Megpróbálta-e elhatárolni magát a Déltől, amikor szégyellte magát miatta?
-  Főleg amikor északiakkal voltam. De itt Délen is megmondtam a véleményem 

arról, ami nem tetszett. Vagyis a rasszizmusról.
-  Nyilván megrázta önt, hogy szembefordult azzal, amiben nevelkedett.
-  Bizony okoz némi tudathasadást -  mondta. -  De ahogy öregszem, egyre tolerán- 

sabb vagyok. Toleránsabb vagyok az intoleranciával is. Ha az ember összekerül egy 
Klan-taggal, és megkérdi tőle, mi a Ku-Klux-Klan célja, azt feleli: törvény, rend, sze
retet, barátság, testvériség. Ha erre megkérdezi tőle, hogyan akaija elérni mindezt, 
így felel: „Bármi áron. Ha föl kell robbantanunk azt az épületet, vagy meg kell támad
nunk azt az embert, akkor úgy.” Föl se éri ésszel, hogy ez a két eszme csöppet sincs 
összhangban egymással. Ezt a skizofréniát nem lehet elfogadni.

Ebédünk közben kifejtette: azzal, hogy a Dél elfogadta a polgárjogokat, régebbi 
álláspontjának erkölcstelenségét ismerte be. Tudakoltam, ki tudná-é jelölni ennek a 
beismerésnek néhány állomását.

-  Magamnak is nehezen tudom ezt megmagyarázni. Bámulatos dolog. Ha maga 
az ötvenes évek végén vagy a hatvanas évek elején azt mondja nekem, hogy az igen 
közeli jövőben integrált társadalomban fogunk élni, nem hittem volna el. Azt hittem, 
egy évszázad is beletelik. Lehet, hogy az ég hozta ránk ezt a változást, nem tudom. 
Nehéz megérteni. De az emberek egyszer csak tisztán látták, hogy nem volt igazuk. 
És az lenyűgöző, hogy az emberek belátják a saját magatartásukról, hogy erkölcsileg 
helytelen volt. Senki, soha nem ismeri be a bűnét ilyen mértékben. És itt nem egyva
laki, nem egy egyén vallja be ezt, hanem egy egész társadalom.

Manapság a kereskedelmi nyomás is hoz társadalmi változást. Nemrég nagy bot
rány volt amiatt, hogy a fekete IBM-igazgatót nem vették fel egy columbiai klubba. 
Amire az IBM úgy reagált, hogy elvetette az idetelepítendő üzeme tervét. Se az IBM, 
se az igazgató nem óhajtott faji kérdést csinálni az ügyből, úgyhogy az emberek ne
hezen emésztették meg. A következmény az lett, hogy a klub nem ágált, hanem vál
toztatott addigi gyakorlatán, és meghívott néhány feketét, legyenek a klub tagjai.

Sanders bíró jogászként beszélt. Magasabb összefüggésekben látta a világot.
-  A szokásjog fejedelmi dolog. Úgy képes tisztázni a vitákat, hogy nemcsak fenn

tartja a civilizációt, hanem meg is erősíti. Számomra nem szokatlan, hogyha a dönté
sem egy bíró ezer évvel ezelőtti döntésén alapul. Tudatában vagyok annak, hogy egy 
nagyobb civilizációt szolgálok. És tudom, hogy szolgálom.

-  Tehát önnek nem okoz identitási problémákat a neveltetése és a hivatása közti 
eltérés.

-  Már nem. Megbékéltem magammal. Ez persze összefügg az öregedéssel; az ember 
kevésbé ítélkezik, több benne a megértés.

Családja „örökké” Dél-Karolinában élt. Egyik korai, anyai ági őse misszionárius
ként jö tt ide az indiánokhoz, s azután a rabszolgák misszionáriusává lett.


