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Irta Francis Stuart

Ezra Arrigho Németországban élte át a szörnvű háborút; most
már több mint egy órája beszélt borzalmairól írországi otthoná
ban a plébánosának.

- Mindern utcának megvan a maga légköre' - folytatta. 
Még akkor is, ha a házak összeomlanak s ott hevernek a saját
porukban. saját világosságukban. Minden mozog, vagy ott áll a
maga világosságában, a maga árnyékában, fák, utcák, sziklák, sőt

a föld is; s akkor történik meg valamivel a végső és végleges
erőszak, ha elrabolják tőle a saját levegőjét.

Akkoreszméltem rá erre először, amikor gránátok kezdtek
potyogni az utcárura. A gránát más, mint a bomba. Első jele va
lami másnak, első hír ennek a másnak a jelenlétéről; a gránátok
azzal kezdik, hogy elsöprik a régi levegőt s magukkal hozzák az
ismeretlen sötétség első leheletét.

Az utcának ez a növekvő Idegensége legmélyebb emlékeim
közé tartozik azokból a napokból. Éreztem, amint lassan átválto
zik valami mássá. Minthogy idegen voltam, nem tartózkodhattarn
az utcán; éjszakánkint azonban ki-kimentem, körülnézni. Kilép
tem a pincéből, ahol egybe voltunk zsúfolva, \s estéről-estére új
fajta sötétség fogadott az utcán.

Egyre új és új jelei a. közelgő végzetnek. Senki sem tudta,
voltaképpen mit is jelentenek; csak annyit tudtunk mindannyian,
hogy egyre· közelebb a vég. A magasvasút híd jai alatt tisztek és
altisztek lógtak, mellükön tábla: "Fegyvertelenül találtuk, szem
közt az ellenséggel".

Szemközt az ellenséggel... Rejtélyes és riasztó szavak voltak.
Az utca tehát szemközt áll az ellenséggel! Az utca, mely egy
vasúti hídhoz s azon túl egy kirlvárosba torkolló lombos fasorba
vezetett, most egyenesen az "ellenség" haragjába torkollik.

A ház lakói mind a pincében éltek. S a pince afféle közlekedési
útvonallá vált; átjárókat törtek a szornszédos pincékbe s így le
hetett egyik utcából a másikba átjárni. Két vagy három napja
laktam lent a többiekkel, hol sötétségben, hol gyér gyertyavilág
nál; megszünt mindenféle társadalmi mezszokás, s én egyszerre
sejteni kezdtem, hogyan élhetnek kunyhóikban az afrikai erdők

mélyén a vad törzsek. Nem volt többé semmiféle elkülönülés, se
mozí, se rádió, se könyvek, se magánélet.

Kis törzs voltunk az őserdő k őzepén, a halál szélén. Nem
akadt köztünk semmi más különbség, csak amit látni vagy érezni

·lehetett. Nem voltunk se németek, se lengyelek, se írek; se sza
bók, se tanárok. A földalatti sötétség annyira megtelt. fülledt ór
zékenységgel, hogy ahhoz hasonlót fönt a napvilágon, akár nap
pal, akár éjjel, csak nagyon ritkán tapasztalhatni. A két szelet
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száraz feketekenvér. amit tizenkét óránkint ehettünk. valóságos
élmény volt, édes manna, s a sötétség remegése a bombák és grá
nátok alatt mint valami borzongás a gerincünkben és zeigereink
ben,.. ahogvan a fa remeghet, amikor gyökereit szaggatja az or
kán. S amikor imádkoztunk, más volt az imádságunk, mint a
templomban: sápadt, piszkos arcunkat szinte belefúrtuka pince
homályán túli vaksötétbe, míg a falak rengésében s a vakolat
hullásában éreztük a Halál angyalának lépteit, s az angyaléit,
aki a vég hírnöke volt.

A harmadik éjszakán történhetett. Fölmentem és kiléptem az
utcára. Újra megváltozott. Valami változás történt vele az utolsó
két napban, ami rendes körűlmények között századokig tartott
volna. Hullák hevertek szanaszét; és nem törődött velük senki.
Két nappal ezelőtt még fölszedték és elszállították a hullákat. Ak
kor még a halál afféle balesetnek számított, rendetlenség nyomá
nak, amit sürgősen el kell tüntetni. Most pedig' egyéb se volt,
mínt rendetlenség; káosz és halál nem tűnt föl többé esetlegesnek
az utcán; most már mintegy lényegesen hozzátartozfak. Nők mo
sófazekakkal és vödrökkel s néhány férfi késsel az utca közepén
e-gy kimúlt ló tetemét darabolták föl.

Hirtelen egész gránáteső hullott, A magasvasút egyik hidjá.
. nak romjai alatt kerestem menedéket s egy sz.ilánk vállon talált.
Valamivel följebb kötözőállomás működött, s bár katonai segély
hely volt, odamentern, egy altiszttel, aki a lábán sebesült meg;
mert rám támaszkodott, mindkettőnket beengedtek. Nem sokat
segíthettek rajtunk, se fertőtlenítőszerűk, se kötözőanyaguk nem
volt. Az egyetlen ápolónővér, míg a sebét kimosta, szólJa bocsát
kozott az altiszttel.

- Minek harcolunk még mindig l Ig-Rzán azt h iszi, hogy a
hadsereg át tud törni ~ - kérdezte s olyan fáradt volt, hogy alig
birta tartani a vizesedényt.

Az altiszt vállatvont. fáradtan és sokatmondóan mosolygott.
- Úgy hallottuk, ma megadjuk magunkat - folytatta a no

vér. - De még tárgyalnak a f'öltótelekrő l, Semmi értelme, az ég
világán semmi értelme az egésznek - mondta és nagy fáradtsá
gában kilöttvintette a vizet a túlból.

Aztán leültünk az alfisz.tte] az előtérben. Világos éjszaka volt,
apadó holddal; jól végigláttam az utcán, Széles, síma fekete tük
re csillogott, s minden mélvsóaesen Tlyugodtnak látszott. A hát
térben ugyan mindig ott zsongott valami lárma, de ezt megszok
tuk már, s ezen kívül nem hallatszott semmi zúg-ás és gránátok
sem fű tyűltek, Csak az utca nyúlt el előttünk, üresen, forgalom
tól csillogóra csiszolt tükrével ; belevezetett az éjszakába. Hetek
óta nem volt ilyen csöndes p illauatunk, s én fölálltam és egész
idő alatt nem éreztem olyan mélyen sajátmngamat, m in t most, A
pinceheli hosszú órák alatt csak arra voltam képes, hogy együtt
várakozzam a; többiekkel, ételről és vetett ágyról álmodozva; vár-
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jam, az órát, amikor megehetern végre a két szelet száraz kenyeret.
és a két szem hideg krumplit, s minden hírfoszlánvt- mohón ma
gamba szívjak. De most, az utcán, kilépve a kötözőhelvről, valami
változást észleltem magamban. Újra erős voltam, s már nem so
dort tehetetlenül ide-oda az éhség és az álmatlanság hulláma és
az elsuttogott új hírek izgalma.

Az altiszt ócska civilruhát szedett elő; lassan húzta föl sebesült
combján anadrágot. Papírokat s különféle holmikat húzott ki
egyenruhája zsebéből, egyetmast aprólékosau összetépett, egyet
mást félretett: egy fésüt, némi pénzt s egy öreg elrongyolódott
Újszövetséget. Egy boríték volt benne a könyvjelző. Kinyitotta a
könyvet, hozzám fordult.

- Tudod, hogya biblia mindezt megjósolta ~ - mondta, 
Hallgasd csak.

Fölemelte a könyvet, egészen közel a zseblámpájához, s ol
vasni kezdte,

- "Akkor mondá nekik: Nemzet nemzet ellen támad és ország
ország ellen; és nagy földindulások lesznek helyenkint. dögvészek.
éhségek, rettentő tünemények és nagy égi jelek" ...

Kimentem, mélv benső fölindulásban. Mert láttam, hogy en
nek el kell következnie, nehogy tovább is körbe úszkáljunk a po
csolyánkban. Nem szabad túlságosan nagy biztonságban lennünk;
mert mihelyr némi biztonságban érezzük magunkat, nyomban alá
ereszkedünk a pocsolyánkba. Mindig ugyanaz a sár. A kis pocso
lva-írók, pocsolya-szabályozók. Ez a mi nagy tehetségünk: II sza
bályozás, mérséklés, Mérsékelt az Istenünk, mársékelt a művésze

tünk; csak a számadás napjain támad zendülés a pocsolya kör-űl;

A leszámolás napja után friss fuvalom ébred. Itt is, ott is.
új fölismerés kezd derengeni azokban, akik életben maradtak;
s ez a fölismerés messzebbre lát, mint a pocsolya bölcsesége. Ez
most egyetlen reményünk; ez a célunk. Ezt láttam én ott az utol
só óra előtt, eet vártam a messzire nyúló, üres utcán a holdvilág
ban. Furcsa hold volt, kékesfehér, mint a kivérzett hús.

Aztán viaszamentem a segélyhelyre s a kis altiszt a könyv
ből, amelyet az egyenruhája zsebében talált, a, következőket ol
vasta föl:

-- "És jeJek lesznek a napban és II holdban és a csillagok
ban, és a földön a népek kétségbeesett rettegese a tenger zúgása
és háborgása miatt" ...

Ezra elhallgatott; a plébános sem szóIt semmit. A látogató.
csöndesen elbúcsúzott és betette maga után az ajtót.
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