
KULTURKRÓNIKA 
AZ ISMERETLEN KATONA HOLTTESTE 

Irta: JOHN DOS PASSOS 

Mialatt az Egyesült Államok kongresszusa egy március ne¬ 
gyedik határozattal felhatalmazta a hadügyminisztert, hogy 
egy az amerikai expedíciós csapattokhoz tartozó és Európában a 
világháború alatt életét vesztett és személyazonosságát meg 
nem állapítható katona holttestét az Egyesült Államokba hozza, 
hogy itt őt az Arlington virginiai nemzeti temető pantheonjában 
örök nyugalomra helyezzék. 

A chalon-sur-marnei temetőben a klórmész és hullák bűzében 
kikeresték a fenyőfakoporsót, melyben mindent meglehet találni, 
ami még megmaradt 

izéből, és még sok más fenyőfakoporsó is volt ott és bennük 
minden, amit összekapartak Richard Fingból, vagy más ismeretlen 
férfiakból, 

de csak egyet szabad átvinni. 
Hogy halászták ki ép' John Pangot? 
Vigyázzatok fiuk, nehogy négert fogjatok! 
Vigyázzatok, hátha félvér, vagy zsidó! 
Honnan tudhatjátok, hogy százszázalékos, amikor nincs a ke

 belőle semmi, csak egy vászonzsák tele csonttal és saske
selyűs bronzgombok és egy pár vikelgamásni? 

. . . és a fullasztó klór és az egy éves hulla hánytató bűze... 
ennek az igazi temetésnek a napja nem pompázott szalmatüz¬ 
mámorban, tragikus nap volt az. Hallgatás, könnyek, ének és 
ima, tompa dobpergés és halk zene bizonyították, hogy a nem
zet ez alkalommal igent bólint. 

John Pang született (szerelmesek vérének lüktető feszülése, 
egy férfi és nő kísérteties magasságröpte egyedül, 
közös örökkévalóságba-tántorgás, 
és kilenc hónapos emésztő álomkór, kínos ébredés és a szülés 

fájdalma, vére és piszka) John Pang született 
és felnőtt Brooklynban, Memphisben, a nagy tó partján Cle

velandban, Ohióban, Chi húsgyárainak bűzében, Beacon Hillben egy 
régi téglaépületben, Alexandriában, Virginiában, Telegraph Hill¬ 
ben, egy portlandi favillában (Tudor stilus), a rózsavárosban, 

a női klinikán, melyet az öreg Morgan alapított, a Stuyvesant 
Square-on, 

a sínek mentén kint valahol a mezőn, egy barakkban, egy blokk-
házban, egy bérkaszárnyában, az előkelő villanegyed egyik penzió
jában; 

mint a legjobb családok egyikének a sarja, Megnyerte a baby-
díjat Coronado-Beachban, a little-rocki népiskola murmelsampiónja 
volt elsőrendű kosárlabdajátszó a gimnáziumban, bekk az állami 
javítóintézetben, amikor pedig kimentette a sheriff fiát a Missou¬ 



riből, meghívták Washingtonba és fényképészek állták körül, ami
kor az elnök a Fehér Ház lépcsőjén jól megrázta a kezét; — — 

bár az alkalom elég szomorú, az összegyűltek tarkaszínű egy
velege pompás képet nyujt. A páholyokban a külföldi diploma
ták diszgálái, saját flottánk és hadseregünk aranysújtásai, a 
külföldi flották és hadseregek aranysújtásai, az amerikai állam
férfiak konvencionális feketéje, a gyászoló anyák és nővérek 
színpompás prémjei és köpenyei, a katonák és matrózok barna 
és kék színtömege, a zenekar csillogó trombitái, az énekkar fe
kete fehérje 

— kifutó fiú, aratómunkás, disznópásztor, cserkész, elsőrendű 
kukoricafosztó nyugati Kansasban, boy a saratoga-springsi United 
States Hotelben, irodai segéderő, gyümölcsárus, telefonista, kikötő-
munkás, favágó, bádogos segéd, pipákat tömött a trentoni ópium
barlangban, speditőr, sofför, Fordmechanikus, könyvekkel házalt 
Denverben, Coloradóban: nagyságos asszony nem nyulna a hóna 
alá egy szegény diáknak? 

Harding elnök mély tiszteltette] a hangjában fejezte be beszédét, 
mely azért is nagy hatást váltott ki, mert az állam, első hivatal
nokáról volt szó: 
Ime összegyültünk itt mindnyájan, hogy mindnyájunk közös há
láját fejezzük ki... 
a hősnek a neve, kinek holtteste itt fekszik előttünk, halhatat
lan telkével együtt elszállt... 
mint ennek a reprezentatív-demokráciának katonája harcolt és 
halt meg abban a hitben, hogy igaz ügyért, hazája üdvéért ál
dozta életét... 
Az elnök aztán felemelte a kezét és felszólította a,z összegyült 
ezreket, hogy vele együtt imádkozzanak: Miatyánk ki vagy a 
menyekben, szenteltessék meg a Te neved... 

anyaszült meztelen léptél be a hadseregbe; 
mérlegre állítottak és mérce alá, megvizsgáltak, hogy van-e lúd

talpad, a péniszedet nyomkodták: nincs-e nemi bajod, a hátsódba 
néztek, aranyeret kerestek, megszámolták fogaidat, köhögtettek, 
fülelték a szívedet és a tüdődet, a fali tábláról betűket olvastattak 
veled, végül vizeletedet és intelligenciádat osztályozták, 

aztán egy szolgálati aktába kerültél (halhatatlan lélek), 
adtak neked személyazonossági márkát, melybe be volt irva a 

számod és ezt a nyakadba kellett akasztanod, kezedbe nyomtak egy 
szabályos mondúrt, egy puskát és a hadireglamát. 

Vigyázz! Hasat be, te... mit röhögsz, jobbra nézz, azt hiszitek, 
hogy búcsún vagytok? Előre, marst 

John Pang 
és Richard Ping és más ismeretlen katonák 
gyakorlatoztak, biflázták a reglamát, ették a komiszt, szalu

tálni és menetelni tanultak, megtanulták, hogy a latrinán hogy kell 
összeszorulni, hogy a fedélzeten tilos a dohányzás, aztán jött őrszol
gálat a fronton, negyven ember és hat ló, inspekció és a srapnellek 
éneke és a levegőt vágó huhogó gránátok, 

a gépfegyverek, piszokvedrek, gázmaszkák és a tetűviszketés. 
Mondd csak cimbora, hol találom meg a száza

domat? 



John Pangnak volt egy feje; huszegynéhány év alatt a szemek, 
a fülek, az iny és a nyelv, az ujjak, a fogak, a hónaljak idegei, a bőr 
alatti melegenérző idegek az agytekervényeket megterhelték kínnal, 
édes meleggel, hideggel, enyémmel, kellel, nemmel, közmondások
kal, betűkkel, jelszavakkal: 

Nem szabad, tilos, szorzótábla, divízió, most Jött el a bátrak 
órája, szép az élet, egy hun meggyalázza szeretődet, mi történik 
akkor, rajta, egy szót sem szólni, megérdemelte, ez a föld a fehé
reké, fűbe harapni, ellógni, ha neked nem tetszik; kinyalhatod, elin
tézte. 

Nem mondanád meg testvér, hol találom meg a 
századomat? 

Nem tehetek róla, de én összerezzenek, ha egy ilyen fene vacak 
felrobban mellettem, ezek a fenék futásra kényszerítenek, a halálcé¬ 
dulát már rég elvesztettem, amikor átusztuk a Marne-t, amikor egy 
cimborámmal összekaptam, elvesztettem tán egy lány ágyában, akit 
Jeanne-nak hívtak (szerelmes film, francia levelezőlapok, nedves 
álom, kávéval kezdődik és szanitécekkel végződik). 

Hallod-e katona az Isten szerelméért, nem tud
nád megmondani, hol találom meg a századomat? 

John Pang szíve, 
vért szivattyuzott 
élő lüktető csendje a vérnek, ott az aragoni erdötisztáson, ahol 

a tök tökszínű, 
a szemen keresztül folyik beléd és az ősszínű fák a vérbe ke

rülnek, 
és barna vad hattyuk ugrálnak a fűvön, csíkos csigák tapadnak 

a fűszálakra és legyek és dongók és méhek zsongtak, 
és az erdőben borszag, gombaszag, almaszag 
az ősz titokzatos szaga árad a vérbe; 
és én eldobtam a sisakot és az átizzadt tornisztert és a földhöz 

lapultam, a kutyanap a nyakamat nyaldosta és az ádámcsutkámat 
és a mellcsontom felett a kifeszült bőrt. 

A gránát az ő számát viselte. 
A vért mohón itta fel a föld. 
A szolgálati akta kiesett a regiszterből, amikor a kvártélycsi¬ 

náló-örmester a nagy sietségben kapkodva menekült. 
Az igazolvány, a halálcédula a Marne fenekén feküdt. 

A vért felitta a föld, az agyvelő kiloccsant az összezúzott kopo
nyából, az árokpatkányok hamar felnyalták, a has felpuffadt és egy 
egész generáció döglegyet hizlalt; 

és az elpusztíthatatlan csontvázat, 
a kiszáradt belek és bőr foszlányait khakiba burkolva, 
elhozták Chalons-sur-Marne-ba, 
tiszta, fenyőfakoporsóba ágyazták, 
egy hadihajón átvitték istenországába haza, 
eltemették egy szarkófágba az arlingtoni nemzeti temető Pan¬ 

theonjába, 
ráterítették a koporsóra az amerikai csillagos lobogót, 
és a kürtös takarodót fujt 
és Mr. Harding Istenhez imádkozott és a diplomaták és a tá¬ 



b o r n o k o k és az admirálisok és a csendőrök és a politikusok és a 
Washington Post társadalmi rovatának szépbe öltözött dámái fel
emelkedtek helyeikről, 

és arra gondoltak, hogy végeredményében milyen szomorú 
mindez, a dicsőség a haza a takarodó, 

a három szalvétái majd megsiketült a fülük. 

Arra a helyre, ahol különben a mellének kellett volna lennie, 
feltűzték 

a kongresszus érmet, a D. S. C-t, a Medaille Militaire-t, a 
belga hadi keresztet, az olasz aranyérmet, a Virtutea Militarăt, me¬ 
lyet Mária román királyné küldött, a csehszlovák hadikeresztet, a 
lengyelek Virtutea Militariját, egy koszorút, amit Hamilton Fisch, 
junior, New-Yorkból küldött és egy kis vampumot, amit az arizonai 
rézbőrűek disztollas és hadiékesre kifestett küldöttsége nyujtott át. 
És minden washingtoni rózsát hozott. 

Woodrow Wilson mákvirágot. 

HUSZ ÉV ELŐTT 

Csodaszép május. 1914. Németországban egy hatalmas, sokat be
szélő császár uralkodik, a Hohenzollernek régi fejedelmi házából. Min
den óvódában, minden iskolában és az összes templomokban az örökké¬ 
való atyai császár iránti tiszteletet és szeretetet prédikálják gyermek
nek, ifjúnak, asszonynak és férfinek egyaránt. A Scherl-féle Woche, 
vagy az Ullstein-féle Illustrierte Zeitung egyetlen száma sem 
jelenik meg anélkül, hogy a császár valamelyik legujabb fényképe ne 
díszelegnie benne. Hogy mit tett és mit nem tett, hol állt és merre 
ment, hova utazott, hol lovagolt — mindez szélesen megörökitést nyert 
az ujságokban. Két dal zugott végig egész Németországon, a verklik 
és grammofonok a munkásnegyedekben is ezeket játszották: Die 
Wachtam Rhein és a Heil Dir im Siegeskranz. 

Ausztriában is egy császár uralkodott, egy tiszteletreméltó, öreg 
császár a sok nemzetiségű ország fölötti Ebből a sok nemzetiségből egy
séges hadsereget eszkábáltak össze, amelynek a feladata volt, hogy ki
felé a pajzs és pallos, befelé pedig, hogy a trón és a törvényes rend 
őre legyen. A Habsburgok birodalmában tótágast állt minden, egyet
len szilárd pont volt csak: a Császár. Már 66 éve ült rendületlenül a 
trónon, egészséges volt és vidámkedvű s Prágában, Budapesten, Krakó¬ 
ban és Polában minden katonazenekar az ő himnuszát játszotta: Gott 
erhalte unser Kaiser. 

Efölött a két császár fölött hatalomban és fényben messze kima
gaslott az orosz cár: Európa és Ázsia tulnyomó részének mindenható 
ura, ki nemcsak világi, hanem egyházi feje is volt alattvalóinak. A for
radalmat, amely már-már ledöntéssel fenyegette trónját, sikerült sze
rencsésen legyőzni; a mandzsuriai vereséget, a hadsereg teljes ujjá
szervezésével, ugyancsak kiheverték. Az elégedetlenkedő polgárság új
ból engedelmes szolgája lett a cárnak, aki megóvta őket a munkásság 
felől fenyegető veszélytől. A parasztokat Sztolypin reformjaival igye
keztek megnyugtatni. Az orosz állampapirok árfolyamai a világbőr¬ 
zéken emelkedett. A nagy cári birodalom kevésszámu iskolájában és 
nagyszámu templomaiban buzgón énekeltek és imádkoztak: Isten 
óvd meg a cárt. 


