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„Úgy érezte magát, mintha százezer madár közé lépett volna;
ameddig ellátott, mindent madarak borítottak, a sziklát, a dombot,
a tengerpartot. És tudta: ezek vak madarak. Szeretnének repülni,
de nincs bátor látó madár, mely vezetné, hangos
szárnycsapásokkal magával ragadná ezt a földhöz simuló tömeget.
Ugyanakkor tudta: ő maga sem alkalmas a feladatra; csak érezte a
szelet, hiába próbált belekapaszkodni, ráfeküdni, szárnya alá kapni
- csak topogott hát a többi madár között, alulról nézte az eget -,
nézte, mert ő látott - de repülni nem volt ereje. Így lassan
megvakult ő is."

Govan Dyebo Elszakadás
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1.

A repülőtér forgalma egy pillanatra elkábította. Mindig Így érezte
magát nagyobb tömegben. A hatalmas épület összes üvegtáblája,
a betonoszlopok, a kavargó emberforgatag mind ellenségesnek
tűnt. És a zaj. Autók érkeztek és indultak, maró füst szállt fel.
Hangszórók suttogtak állhatatosan, pillanatnyi szünet nélkül. A
betonmezőkön szüntelen bőgtek a lomha fémmammutok.

Belső zsebébe nyúlt, megtapogatta útlevelét. A csekkfüzetet. A
pénzt. A repülőjegyet félig elővonta. Mindjárt szüksége lesz rá .

- Sven... !

Megtorpant. No igen. Majdnem elfeledkezett Lindhallról. Az idős
férfi ott fújtatott mögötte. A zaj körös-körül fel-felcsapott, lüktetve.

- Hányas kijárat?

- Nem tudom. Megnézem. - Sven tekintete végigfutott a nagy
táblán. Városnevek tünedeztek el peregve, újak bukkantak fel
számokkal, jelzőfényekkel. Képernyők izzottak.

- Pretville, 4 -es kijárat. Tíz ötvenkor indul - mormolta.

Lindhall hangosan kifújta a levegőt. Arca sárga volt. „Az éjjel megint
rosszul aludt - gondolta Sven. - Már nem fog sokáig élni. De írt
néhány jó könyvet, és ez a fontos.

- Ma reggel még egyszer beszéltem az elnökkel. Sok szerencsét
kíván neked.

- Az is valami. - Sven áttette a kis bőröndöt a másik kezébe. A falon
pergő digitális kijelzőre pillantott; tíz óra múlott. - Újságokat is kéne
vennem.

- Igazad van. Hosszú lesz az út. Néhány perc múlva zakója zsebébe
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csúsztatta a lapokat. Tulajdonképpen csak most vette észre, hogy
Lindhall egész idő alatt beszél hozzá:

- ...mondhatnám azt is, hogy vigyázz magadra, mert attól tartok,
csúnya bajba keveredhetsz. Ne feledd el, nekem kezdettől az volt a
véleményem, hagyjuk az egészet, sokkal hamarabb számíthatunk
eredményre, ha nem firtatjuk, nem erőltetjük a dolgot... De a te
makacsságod... Azelőtt eszedbe sem jutott volna ilyesmi. Az elnök
is óvatosságra int... Persze én is. Ha már a fejedbe vetted... Ígérd
meg, ha túl nehéznek bizonyul a dolog, lemondasz róla, és
visszajössz, igaz...?

Talán bólintott, talán nem; egy pillanattal később nem is
emlékezett rá. Magában töprengett, hogyan terelje Lindhallt a
négyes kijárat felé. Aztán a legegyszerűbb módot választotta.
Elindult. Lindhall követte.

A pult mögött fehéresszőke lány mosolygott kötelességszerűen,
kinyújtotta kezét Sven jegye után. A férfi észrevette az élénkvörös
körmöket. Magában fintorgott.

- SKANAIR 416-os járat, Pretville, Sven Viborg. - A nő megbökdöste
a komputer végkészülék billentyűit, szigorúan rápillantott a
képernyőre, aztán Svenre mosolygott. - Parancsoljon, uram,
útlevél- ellenőrzésre és vámvizsgálatra fáradni. Arra...

Sven megfordult, kezet nyújtott Lind- hallnak.

- Megyek...

- Vigyázz magadra, Sven.

Megkönnyebbülten ment át a lengőajtón. Előhúzta útlevelét.
Percre pontosan szakadtak el a kifutópálya betonjától. Elégedetten
dőlt hátra a puha ülésben. Igen, ez Skandia. Kényelem, tisztaság,
pontosság. És biztonság. Rápillantott útlevelén a címerre. Skandia.
Az öv szorította a hasát, de égett még a figyelmeztető lámpa, hát
nem kapcsolta ki. A gép lassan, állhatatosan emelkedett. Sven
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belelapozott az útlevélbe, az elején ráakadt a fényképre,
szembenézett önmagával. Sven Viborg, harminckilenc éves.
Született, magassága száznyolcvankettő, különös ismertetőjele
nincs. Szeme színe acélszürke, haja szőke.

Republic of Scandia. République du Scandie. Republica de Scandia.

Vadidegenek minden oldalról. Ezt röpke pillantással állapította
meg. Remélhetőleg őt sem fogja felismerni senki. A fényképe
néhányszor megjelent már a sajtóban, könyvei címlapján.
Hátoldalán. Fülszöveg fölött vagy alatt.

És egyszer a legnagyobb újságban kettőjük fényképe. A
Nemzetközi Írókongresszus épülete előtt együtt hunyorogtak a
napba. „Govan Dyebo és Sven Viborg". Behunyta a szemét.

Két évvel ezelőtt találkoztak először. Nyár volt, eléggé forró nyár,
legalábbis skandiai körülmények között annak lehetett nevezni.
Sven emlékszik még, milyen jól érezte magát azon a napon.
Harminchét éves volt, ötödik regényét is jól fogadta a közönség. A
kritika is. Kiadója kezét dörzsölgette. „Viborg úr, ez telitalálat volt,
ez kell manapság az olvasóknak. . . " Célzott rá, hogy jó lenne, ha
Sven gyorsan nekilátna a következő regényének. Maga is érezte, ki
kellene használni a konjunktúrát, hisz naponta jelennek meg
mások könyvei, az ő nevét hamar elfelejtik, új emberek, új,
mosolygó szerzők tűnnek fel az újságokban, tévében, szörnyű ez a
taposómalom, állandóan hajtani kell, körbe-körbe, mert aki megáll,
az már akár el se induljon újra - De azon a napon örült és büszke
volt; ez volt az első kongresszus, melyre meghívták. Tudta persze,
hogy sok üres fecsegést kell majd végighallgatnia, napokat veszít új
regénye írásából, hisz akár aznap délelőtt is nekiülhetett volna,
voltak már jegyzetei, előtte sokáig töprengett, a téma készen állt,
csak a szerkezetet is szerette előre kidolgozni, és ezen kellett volna
még töprengeni.
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Emlékszik a hűvös teremre. Kicsit csalódottan torpant meg az
elegáns, barna, faragott ajtóban; kisebb volt a terem, mint
gondolta, a komoly arcú, főleg idősebb férfiak és a néhány nő is
kisebb csoportot alkotott csupán. Sven addig a pillanatig meg volt
győződve, hogy óriási tömeg lesz, és a sajtó, a tévé szüntelenül
nyüzsögni fog a helyszínen. De csak néhány rövid ujjú inges,
filmfelvevőt cipelő, izzadt férfit látott, és egy fiatal lányt,
krómcsillogó kazettás magnóval. Aztán arra gondolt: ha
kevesebben vannak a meghívottak, nyilván exkluzívabb az
összejövetel. És büszkén kihúzta magát.

Az első nap tényleg unalmas volt. Elnököt választottak, szekciókra
bomlottak. Üdvözlő és távolmaradást mentegető táviratokat
olvastak fel. Egy japán küldött hosszan taglalt valamit. Nem
lehetett pontosan érteni, mert az r és az l hangokat folyton
összekeverte. Aztán mások álltak a szószékre, az unalmas hangulat
nem változott. A szünetben skandiai írótársai bemutatták néhány
embernek, európaiak voltak ugyan, de afféle vidéki uracskák
benyomását keltették. Sven csalódottan ment vacsorázni; a
kultuszminisztérium koktélpartijára nem volt kedve elmenni.
Másnap kedveszegetten ballagott a kongresszusra. Nem is sejtette,
hogy egy óra múlva bekövetkezik egy esemény, amely alapvető
változást hoz majd. Talán az ő életében is.

A gép már a tenger felett repült. Hét- vagy nyolcezer méter lehetett
a magasság; hajókat nem látott, csak halvány zöldesszürke
semmit, egybefolyó, mozdulatlan, szinte jeges síkságot. A
légikisasszonyok nyüzsögni kezdtek, tálcák tűntek fel. Sven
kinyújtotta hosszú lábait. A mellette ülő férfi már aludt, félrebillent
fejjel. Az egyik szőke stewardess odaért hozzájuk, de Sven intett:
nem kér semmit. Még nem. Ráér. Egyelőre a napfényben szikrázó
fehérszürke alumínium szárnyakat nézte, a néha feltűnő felhőket.
Aztán szárazföld fekete vonala jelent meg, autósztráda
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csomósodott össze pillangókereszteződéssé, majd az is elmaradt
alattuk. A motorok dübörgése belesimult fülébe, agyába. Teste
együtt remegett a hatalmas gépezettel; nem érezte már.

Mélyeket lélegzett. Parfüm-, csokoládé, tearuhaszag. Embertömeg.
Két nő csivitelt a háta mögött. Lindhall jutott eszébe. Becsületes,
aggódó kisöreg, és unalmas. Sven emlékszik, milyen arcot vágott a
jó öreg Lindhall, mikor a rendes havi összejövetelen - éppen a
szerzői jogdíjak esetleges emeléséről volt szó — Sven a fülébe
súgta: el akar menni a Déli Köztársaságba, Govan miatt. Lindhall
arcán az előzékeny mosoly azonnal lefagyott; ismerte Svent, és
tudta: nem tréfál. Aztán visszanyerte önuralmát, csak annyit
mondott: „Nem neked való feladat az, Sven. Nem vagy rá
alkalmas... nem vagy rá alkalmas."

„Lehet, hogy tényleg nem vagyok alkalmas" - gondolta Sven,
miközben a repülőgép kitartóan és makacsul úszott a felhők fölött
dél felé.

Volt ott több néger is; Sven nem figyelt rájuk. Tudta: nemzetközi
kongresszusokra előszeretettel hívnak meg mindig néhány fekete
és sárga írót is, érdekes színfolttal gyarapítják az üléstermeket, no
meg a nagyközönség számára vizuálisan is a nemzetköziség
látszatát keltik a kongresszusokról készített riportfilmekben,
fotókon. Sven akkor volt életében először ilyen rendezvényen, de
gyorsan ráérzett erre a cinikus pontra. Hamarosan feltűnnek majd
a burnuszosbajuszos arab írók is, lehetőleg valamelyik olaj
államból, amelyikkel tanácsos jóban lennünk - gondolta rögtön.
Üdvözölte ismerőseit, leült. Elkezdődött az ülés. „Hát idáig
eljutottam - gondolta, mert unalom elleni védekezésül önmagával
foglalkozott, az elnöki asztaltól érkező monoton hangfolyamokra
nem ügyelt. - Én, Sven Viborg, harminchét éves, elvált, közepes
anyagiakkal rendelkező, ötkötetes szerző a Nemzetközi
írószövetség kongresszusának meghívott vendége lettem... Aztán -
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emlékszik erre most is próbálta kiszámítani, hány kongresszusra
fogják még meghívni haláláig, és arra a belátásra jutott: ahogy
egyre híresebb író lesz (ha lesz), egyre több helyen várják majd el
megjelenését, jelenlétét, később hozzászó lásait, állásfoglalását.
Azután - ha minden simán megy - eléri az aggkor olyan
hírnévküszöbét, mikor már nem kell kongresszusokra járnia,
mindenhol kiadják majd könyveit, ajkáról lesik a szót, és bármit
mond is, szent igazság lesz...

Nem hallotta az elnök szavait. A soron következő hozzászóló nevét.
Amikor a szószéken feltűnt a karcsú, fekete férfi, arra gondolt
először: vajon hány éves lehet? Ezeknél soha nem lehet tudni,
éppen úgy lehet huszonnégy, mint negyvenkettő bár valami azt
súgta neki, a fekete fiatalabb nála.

Aztán az ismeretlen a mikrofonhoz hajolt, és elkezdődött AZ A
DOLOG

„Soha életemben nem mondtam igazat ennyi ember előtt. Ugye,
nem értik...? A magyarázat: én a Déli Köztársaságból jöttem. Abból
az országból, ahol két embernél többel nem beszélhetek
egyszerre, mert négereknek erre nincs joguk. Ha pedig valahol
háromnál többen vagyunk - az már csak legális összejövetel lehet,
tehát olyan, amit a hatóságok engedélyeztek. Tehát ahol csak
egyféle módon lehet beszélni. Ahol csak egyféle módon lehet
hallgatni..."

„Minket a népszámlálások alkalmával sem számolnak meg. Mert
hisz a népszámlálás csak emberekre vonatkozik...

„Író vagyok. Két könyvem jelent meg a Déli Köztársaságban.
Hosszú ideig tartana, míg elmondanám önöknek, mekkora utat
jártak be azok a kéziratok, míg nyomdába jutottak, míg boltokba
kerültek... Nálunk akadálytalanul csak fehér ember juthat kiadási
joghoz. Fekete író csak úgy adhat ki könyvet, ha egy fehér író
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kezességet vállal érte. Az írószövetség két részre oszlik, két
különálló szervezetre: az egyikben a fehér, a másikban a fekete
írók tevé kenykedhetnek. Persze, fekete író nálunk alig van, és
mindegyik valami másból, nem az írásból él. . . "

„A Déli Köztársaság - diktatúra. Önöknek fogalmuk sincs róla, mit
jelent ez a szó. Mióta egyik regényem megjelent külföldön is, azóta
otthon feketelistára tettek. Ezt a szót ismerik, ugye... ?
Hallomásból..."

„Önök elégedett, sikerek felé haladó emberek. Ha eszükbe jut egy
téma, - megírják. Ha jól írják meg, és eltalálják a közönség, a kiadók
érdeklődését - a könyv megjelenik. Ezt anyagi elismerés követi.
Útjuk tehát egyenes, problémamentes, sima. Most mondjam el,
milyen útja lehet egy fekete írónak a Déli Köztársaságban...?
Úgysem hinnék el, nem férne a fejükbe; ami ott történik, annyira
különbözik az önök világától, akárha egy másik bolygón lenne...
Nálunk minden reggel új harc kezdődik, amely másnap reggelig
tart. Megérjük-e az estét, a reggelt, szabadok maradunk-e, vagy
börtönbe kerülünk, ahol indoklás nélkül tarthatnak bennünket
akármeddig...? Nálunk ahány nap, annyi háború. Ahány fekete
bőrű ember - annyi háború. Végtelen harc ez; a kezdetére nem
emlékszik senki..."

„Mégsem irigylem önöket, hölgyeim és uraim. Akkor sem, ha
biztonságos az életük, szabadságuk és tevékenységük felett
kipróbált és megbízható intézmények őrködnek. Én... a
dzsungelből jöttem. Hazámban ugyan nincs már igazi őserdő, csak
nagyvárosok, nyomortanyák, ipartelepek, bányák, kikötők vannak.
De a feketék számára ez az ország - őserdő. Olyan dzsungel, ahol
magukra hagyatva kell küzdeniök óráról órára. Az ottani író -
csakúgy, mint a legegyszerűbb analfabéta bányász - állandóan
űzött és könyörtelenül legyilkolt vadállattá válhat minden percben.
. . "
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