
LÉON CATHLIN:

A HAJóTöRöTTEK FÖLTÁMADÁSA

Ha megzendül a jel, amelynek minden halottnak en
gedelmeskedni kell, a hajótöröttek sietve összegyüjtik
testüknek óceánokban és tengerekben szétszóródott atóm
jait.

Meztelen vállukkal fölemelik a sírjuk födelét, a szét
nyíló vizet, - mint fölbukó búvárok ők; fejük csurom
vizes,

kiemelkedik izmos mellkasuk, majd egész testük, talpra
állanak, e csillagokkal végtelen és komoly éjszaka sötét
jén.

Oly csillanó e csillagfény szemüknek, melyet a halál
homálya nyűgözött sokáig; s mindegyik látja, hogy kö
rötte ott állanak a társak,

többen mint a tenger fölött átkelő költőző madárraj, vagy
ha egy flotta búcsúján a kikötők partján tolong a nép.

Mint az Apostolokat hajdan a tó szinén: csoda tartja
fenn őket is; ím egy szándékkalútrakelnek, Palesztina
felé, a völgy felé, ahol a holtak gyülekeznek.

Egyetlen roppant akarat mozgatja a hajótöröttek tö
megét, mely számlálhatatlan hömpölyög el az éjszakában,
egy ütemre, a tenger tükrén és zajt verve a végtelen vizen.

S e zajt nem a szavuk veri, hanem a sokaságuk és
sietős menetük, amely valódi csontokból s valódi húsból
alkotott lábakkal csattog az üveges fölszinen.

Mind szótlanok, tekintetük mint révedezöké. merev;
s különben is: nem értenék egymást, hiszen minden nyel
vekből s századokból vannak ők.

Im ott a vízözön halottai, kiket a visszaömlő áradat
földjükről messze elsodort, és ott Ulysses társai, akik
közül a visszatérés napját egy se látta meg, és még sok
kal régebbi idők minden hajótöröttei,

s a rákövetkező korok hajótöröttei: Tyrusból és Sidonból
és Hellaszból, Perzsiából és Sicilia, Alexandria, Carthago
és Róma népei,
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a vén normann kalózok, avenétek, génuaiak, portugálok
és spanyolok, a Győzhetetlen Armada matrózai és katonái,

dánok, máltai lovagok, barbár kalózok és néger rabok,
akik Amerika felé evezve vesztek tengerbe gazdáikkal
együtt,

holland hajósok, s mennyi angol! a Hogue-fok és Szent
Vince-fok halottjai, és Trafalgar halottiaí: Uram Terem
tőm, Frankhon mennyi hű fia I

De a vonulók seregében legtöbben vannak holtjai a
Nagy Háborúnak, amely kevéssel a világvége előtt volt:
akik a tengerekbe haltak, mind-mind a németek,

s mindazok minden nemzetekből, akik a tengeralattjárók!
által pusztultak el. A kicsiny gyermekek anyjukhoz sí
mulnak. És egyikük se sír,

de lelkükben még őrzik a rémület emlékét, a vak rémü
letét, mely életük végén tört rájuk, amikor a torpedó ta
lált s elsüllyedt a hajó..

E végső órán semmi nem rettentette meg őket úgy,
mint anyjuk sikoltásai, anyjuk őrjöngő ölelése; és most
csodálkoznak, hogy oly csöndesek és közönyösek ...

és hogy azért ébredtek ők: habok hátán járni az éjszaká
ban. De övék az ártatlanság és a vértanúság; szívűket

megnyugtatja Isten.

Szél nem kavarja föl a tengert, hogy síma legyen e
kicsiny mártírgyermekek útja és e vonulóknak útja, kikre
hosszú sietős utazás vár.

S mégis: mintha nagy szél zuhogna, de ez a megszámlál
hatatlan tömeg zúgása, mely a síkos habon menetel és ti
porja a mezőt, melyben csillagok ragyognak.

A felhőtlen égen az éj csillagzatai tündökölnek utól
szor még a föld fölött; hogy a legmesszebb víllogók fé
nyét ne oltsa ki: a holdnak csak keskeny sarlója világít.

S lobbannak különös jelek a nyughatatlan csillagok
közt, melyek inkább mint valaha jósolják minden földi
végzet útját, mélyeiről a végtelennek.
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A közeli világítélet hirdetői, az égitestek összeütköz
nek hirtelen, szétmorzsolódnak s szikrakévék esőznek az
éjjel azúrján.

S a vonuló sereg körül újra gyúlnak az égi tűz fé
nyei a tenger sötét tükrén, melyet villámok csíkja csíkoz.

De csak a gyermekek figyelnek rá: a férfiak, asszo
nyok, a szűzek és az ifjak a jövőjükön töprengenek és az
Itéleten, amelyre hajdan nem gondoltak soha.

Sietnek, ellenállhatatlan űzi őket az isteni akarat,
mely nem engedi többé, hogy Adám s Éva népe ellene
mondjon engedetlen.

Szótlanul csatlakoznak a szárazföldek holtjaihoz, kik
nek sírja nem volt olyan zaklatott, mint övék: valódi sír
volt, békével áldott;

mert fölserkentek ezek is, elhagyták szülőföldjüket, síri
helyük a temetőhen egyházuk tornyai alatt; és együtt vo
nulnak gyalog a püspökkel, császárokkal, hercegekkel,

kiknek nincs már pásztorbotuk, mitrájuk sincs, se joga
ruk, se koronájuk; de reszketve vonulnak a bírói székhez,
gyarló és bűnökben esendő emberek mind, meztelenül.

És gyorsan mennek, tengerek s kontinensek halottjai,
minden népek és századok halottjai, istentagadók és hí
vők, mert a Jozafát völgyébe kell érniük,

mielőtt Krisztus dicsősége fölvillámlik a kelő nappal, e
végső, minden hajnaloknál hatalmasabb virradaton, pír
kadatán e végtelen és be nem esteledő napnak.

De ez a nap nem egyformán ragyog mindenkinek: az
egyiket az isteni boldogság sugarával éri, a másiknak az
örök bosszú könyörtelen parazsa lesz.

Rónay György fordításai.
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