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Lille, július 3.

APlace Toureoing-on, hol a város bevétele előtt a ma
rokkói színes csapatok egész kocsitáborukat elpusztitot
ták, az utolsó szögig: a most rozsdás, kormos ócskavas
hegyekkel borított téren foglyokkal zsúfolt teherkocsi-sor
kanyarog el mellettünk . .. Egy fiatal, gyászruhás leány
mozdulatlanul áll a járdán, tekintetével követi a menetet.
Hosszan néz utánuk; tág, zöld szemei homályosak, mint
ha álomban volna... Mintha álomban járnánk mi is.
Történelmünk egy legkülönösebb álmában, mely 1940
nyarán szállt le Európára. Igen, francia hadifoglyok,
francia földön.

Egy épületen horogkeresztes zászló, előtte szuro
nyos német posztok. Továbbhajtunk; nagy platánok, park.
A virágágyak közt német katonasírok. S percenként a
Reichswer autó i robognak el mellettünk ...

Megint zászló, alatta német felírás. N. S. Volkswohl
fahrt. Itt a német nemzeti szocialísta párt a nélkülöző 
francia 'Iakoeságot gondozza. Aztán felkeressük a sarut
lan karmeliták kolostorát. Rue des Stations 99. A hallga
tag falak alatt állunk; csengetünk a rácsos kapun ...

Tavaly voltunk itt utoljára, Le Touquet-ből jövet;
béke volt még... Nagyboldogasszony reggelén, egy di
csőséges, nagy és boldog Franciaország földjén ébred
tünk, aharangok kongani kezdtek a régi katedrálisban,
azután átvették a többi templomok s az egész reggeli vi
lág megtelt körülöttünk harangszóval. Douce France ...

Az a Franciország, amelyet szeretni kell, Szent La
jos Franciaországa IS ez a Franciaország örök. Jeanne
d'Arc utolsó imája vigyáz fölötte. Felénkszáll a "L'an
nonce faite il Marie-ból középkori (tehát minden ember
fiára érvényes) univerzitással, mélységgel - s mégis
latin álommal lebegve a szenvedő emberek, változatlan
tájak, az örök siralomvölgy fölött. Lyautey marsall.Pas
teur, meg a Szaharában elpusztult Charles de Foucauld
birodalma ez, a sivatagi szél suttogásában, a világ bete-

*Részlet a szerző új könyvéből, mely "Brüsszeli Napló" cím
mel a Szent István Társulat kiadásában jelent meg.
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geinek és nyomorultjainak: hálájában s a szentek egyes
ségében él tovább... Ez a Franciaország szellemének
tündöklő szárnyaival magához tudta ölelni más országok
míndenkori legjobbjait; ragyogását felismerni néha ne
héz, majdnem annyit jelent, mint tagja lenni egy különös,
sokszor elrejtőzve élő lovagrendnek. E Franciaországhoz
tartoznak a Valois-korabeli kastélyok, halkan susogó
platánjaikkal. a multba merengő kőszobraikkal, épúgy,
mint az ember szellemének és szabadságának nem "áhíta
tos", de magától értetődő tisztelete, ami több és nehe
zebb feladat az előbbinél. S a St. Jacques-utcára tovább
suhanó egymást bátorsággal szerető párok, ugyanúgy,
mint azok az öreg, szakállas, becsületrendes tudósok,
kik kopott viharkabátjukban, "tekintélyre" s egyebekre
már .Iütyülve, végigcsoszognak az őszi Szajnaparton, vagy
a St. Étienne-du-Mont s a Pantheon zegzugos környékén,
mikőzben szürkén botorkálnak tovább, az értelem tiszta
fényénél a gondolat, a művelődés, az embereken való
néma <egítés halhatatlan esszenciáját párolják ki a sötét
ösztön-chaoszból, mely szenvedő világukon ül. S benne
van Pascal és Julien Green négreterre-i álomkastélya és
a hautecombe-i apátság gregoriánja épúgy, mint a toulo
ni matrózkocsmából kiáradó, talán züllött, talán csak fáj
dalmas harmonikazene. Benne van a lille-i kármel s az
annecy-i vizitációs kolostor, Madeleine csodálatos tekin
tete és Lucien atya vagy a kartauzi Dom Jean Baptiste
szeretete. És a D'argenlieu-fivérek hősiessége, akár ten
gerésztisztek, akár szerzetesek, mint Louis de la Tri-
nité... .

S most ott állunk újra a Lisieuxi Szent Terézről el
nevezett kolostor előtt. De a kapus-fráter helyett egy fá
radtarcú apáca nyit ajtót.

Hirtelen jód és orvosságok keserű szaga csapódik
orromhoz. A kolostor zord s mégis oly vígasztaló, oly
meghitt belseje a régi... De Lisieuxi Szent Teréz ártat
lan, fehér szobra mellett most egy mankós angol katona
biceg ...

A kocsiban gyarsan összeszedjük szendvícseinket;
csokoládét, cigarettát hozunk, s aztán sorralátogatjuk a
szobákat, A "parloir"-ban, hol tavaly még Pere Lucien

. beszélt velünk, azon a hangon, melyből kiérzett, hogy
szuverénül okosan látja az életet - de sohasem azono
sul ezzel az élettel - itt most lázasan lélegző, sóhajtozó,
szétlőtt arcú angol, meg amputáltkezű francia katonák
feküsznek. " M.-mel leülünk hozzájuk, vígasztaljuk őket,
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némelyikük gyermekes, furcsa tekintettel kér valamit,
bámul vissza ránk. Zavaros szemével bizonyára anyját
keresi ...

Igy megyünk szobáról-szobára, celláról-cellára. S a
régi lakók, a szerzetesek eltűntek, az apá cák sem tud
ják, mi lett belőlük. Eltűntek a viharban, Louis de la
Trinitét, a rendIfőnököt, - fia. egyik legrégibb francia
családnak, - aki világi életében valaha magasrangú ka
gerésztitszt volt, még a háború folyamán behivták, Pere
Denys-t, aki szintén elmenekült, valahol állítólag elfog
ták. A többiekről semmit sem tudnak mondani... Az
emeleten, felettünk, most halk lépések hallatszanak. E
neszre az egyik sebesült felordit. A levegőbe dobja ma
gát, hörögni kezd és a fejét rángatva odamered borzalom
mal a meanyezet felé... Az apáca átöleli, nyugtatja, sí
mogatja ...

Később megsúgja: ez a francia sebesült a legkisebb
neszre, a leghalkabb lépésekre is, amelyek fentről, az
emeletről hallatszanak, rohamot kap. Azt hiszi, hogy jön
nek, - hogy megint jönnek. A zuhanóbombázók... "Ér
te külön szoktam imádkozni" - mondja aztán az apáca
egyszerű hangon.

Dunkerque Július 4.

Egy fiatal angol hadifogoly és - mint mondták,
menthetetlen - sebesült, kinek ágya fölé hajoltunk Lil
le-ben, csak egyetlen szót suttogott: "Dunkerque ..."
Balkeze amputálva; hátát csípötöl lapockáig a gépfegy
vergolyók felszakították, de a rettenettől mintegy elüve
gesedő tekintete volt az, mely örökre megmarad emléke
zetemben. Dunkerquel • • • Mintha messzíre meredő sze
mei előtt még egyszer elvonult volna a végitélet.

S most ott állunk e végitélet színhelyén, a dunker
que-i tengerparton. Ott állunk a plage-on, lábunk besüp
ped a parti homokba. A halál lehellete vesz körül, a kez
dődő esti szélben ott repked halkan homlokunk körül ...
Mellettünk, talán kétszáz lépésnyire, féloldalra dőlt, óri
'ás angol hajó roncsa mered bele .az alkonyba. Apály
van.

Döglött és partravetett tengeriállatként hever a ho
mokon; a tenger, megszámlálhatatlan hullát ringatva,
most messzíre visszahúzódva morajlik mögötte. A repülő

bombák kettészelték; a parancsnoki hidtól le a hajófené
kig repesztették ketté, a hajó szétnyilt, belei mintha ki-
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fordultak volna, a rozsdás törmelékhegyek fölött ágyú
és kéményroncsok lógnak ..

Messze egy német tengerészjárőr mozog a homok
ban. Az erősödő szélben, mely végigseper a végtelen
szomorú és végtelen hosszú tengerparton, most mindjob
ban borzongani kezdünk.

Amerre a szem ellát: az ónszínű tengerből kísérte
ties hajóhullák meredeznek felénk. Indulni készült, de
már soha többé el nem induló csapatszállítók, s a nagy
hajótestekben elzárva és a benyomuló vízben lebegve
most üveges szemekkel álmodnak a halott katonák tíz
ezrei. És hadihajók és muníciószállítók és Angliából kül
dött nagy halászbárkák, amelyeken az őrjöngve mene
külö emberek nyüzsgő, sűrű fürtökben lógtak, mikor az
égből cikázó stukák szétzúzták őket. S a szél most moz
gatni kezdi ezt a szürke tengert ...

A hullámok lassan odacsapódnak a kíhült, féloldal
ra dőlt, merev hajóroncsokhoz, a világ pedig sötétedik e
borzalmas temető fölött. Körülöttünk, a homályban, a
tenger végtelenjéből megszámlálhatatlan, fehéren de
rengő hullámtaraj indul most felénk. Mintha a dunker
que-i holtak tízezrei mozdulnának a mélyben, fehér szel
lemkönnyeik sírni, áradni kezdenek az élet partjai felé.
Oda, mely tragédiájuk utolsó perceit még látta. Ez volt
az utolsó állomás.

Itt hányták ők le - hősies és reménytelen kűzdelem

után, melyben lépésről-lépésre hátrálva küzdöttek éle
tükért -ruháikat, hajították el acélsisakjukat. Itt szakí
tották, tépték le csizmájukat, cipőjüket, hogy az -utolsó
percben őrjöngve vessék be magukat a tengerbe. S a hosz
szú, szomorú tengerpartot, mint a hullafoltok százezrei,
elborítják, belepík Ironsinde és Blanchard tábornok angol
és francia katonaruhái, egy halálraűzött és halálrafáradt
hadseregnek minden felszerelése. Bricseszek, kabátok,
tölténytáskák, puskák tízezrei, acélsisakok, töltényhegyek.
hevederek, csizmák, konzervdobozok, gyapjúingek, fe
hérneműrongyok, szuronyok, harisnyák, nyergek, lószer
szám - egymás hegyén-hátán, elszórva, vagy pedig fan
tasztikus kupacokba dobálva; így menekültek, hátuk mö
gött a rommá lőtt és égő várossal, melyből a lángnyelvek
már az égig nyúltak; a levegőben a holttestek és füst
fojtó szaga, s előttük a hideg, szürke Északi-tenger. A
gránátesőben így menekültek; a teherkocsikat behajtot
ták a tengerbe, hosszában, egymásután állítva őket, hogy
a homokos plage kikötésre alkalmatlan laposán valami
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mólófélét alkothassanak, melyről aztán beszállhássanak a
esónakokba, bárká:kba. De az utolsó napon legtöbbikük
már csak úszva menekült a hajók felé, a tengervíz szegé
lyén ott látjuk most a hullámoktól kisodort autógumikat,
pneumatikokat; ezeket szakították le a kocsikról a sze
renceétlenek s szorították övükre, vagy kapaszkodtak
beléjük, hogy könnyebben érhessék el a mély vízben rájuk
váró hajókat. Ezrek és megint ezrek pusztultak el úszás
közben, halálos kimerültségtől, gépfegyvergolyóktól, re
pülőgépbombától és fízezren meg tízezren akkor, amikor
már a hajóra értek s azt mielőtt még indulhatott volna,
találat érte és elsüllyedt ...

A szél most gyűrött, szomorú papírlapot sodor elénk,
térkép van rajta, mely az akkori reménytelen helyzetet
mutatja. Felvesszük, lefújjuk a homokot róla. .. A német
repülők ezeket szórták utolsó figyelmeztetésül a dunker
que-i gyűrübe szoritott s már csak a puszta életükért
küzdő katonák közé:

Camarades!

TeIle est la situation!
E n t o u t c a s, 1a g u e r r e e s t f i n e p o u r vou s!

Vos c h e f s von t s ' e n f u i r p a r a v i o n.
A bas les armes!

British Soldiers!

Look at this map: it gives your true
situation!

Your troops are entirely surrounded
stop fighting!

Put down your armsl

Szavakkal és fogalmakkal már ki nem fejezhető

borzalmas temető az, ahol most állunk, ahol most já
runk . .. Mögöttünk fantasztikus, füstös romok ágaskod
nak fel az esteledő égbe: ezek házak voltak, tornyok vol
tak, ez volt valamikor Dunkerque. Előttünk a sötét víz
ben hajóroncsok kísértetei és körülöttünk, a homokon
borzalmas, szívszoritó összevisszaságban mindaz, amit
egy nagy hadsereg az iszonyatos tragédia pillanatában
elhányt, elvetett magától... Messze, az ég peremén
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Calais irányában szelíd kis csillag ragyog. Ránéz erre a
világra, mely egyetlen, nagy temetőnek tűnik most, fé
nye leszáll a siralomvölgyére, a szenvedés, a gyűlölet, a
halál világára.

Miközben a füstös romokban heverő város felé for
dulunk, belebotlok egy halott francia katonának acél
sisakjába. Ezrével hevernek itt. Felemelem, "R. F." ol
vasom elől: République Franeaiso ... Elteszem, elviszem
majd magammal. Elvisszük, örökre eltesszük azt a ron
gyos levélfoszlányt is, amelyet M. talált a homokban; an
gol leányka kezdetleges betűkkel írta édesapjának. A
levél csücske kilátszott a homokból; ott zizegett szomorú
an a szélben, az esti világban - mintha az eltűnt angol
katona után sírna - a dunkerque-i tengerparton. Mam
mytól, írja a gyermek, kapott egy rózsafűzért. Apjáért
fog imádkozni, hogy baj nélkül térjen vssza a francia
országi háborúból. A rózsafűzért a gyermek odarajzolja
a levél szélére: "like this, with just alittIe chain and a
cross at the bottorn" . S a végén a gyermek anyjának
egyetlen mondata következik: I love you more than ever,
Margaret ... Eltesszük őket. Lassan megindultunk. Jobb
ra és balra tőlünk a menekülőktől elhagyott tankok,

.ágyúk, szekerek, motorkocsik végtelen, beláthatatlan osz
lopaí'. .. Söté/ten és mozdulatlanul állnak; elnyúlnak a
romok alatt nyugat felé, el a homályos, sötét messziség
be. Senki sem őrzi.

Miközben elhagyjuk Dunkerque-t, a halott francia
katona sisakja néha megzörren kocsinkban. Arra gondo
lok, hogy szomorú életünk, melyen idelent át kell halad
nunk: nem lehet az igazi élet. Ez a katona úgy ébredt
fel talán odaát, mint aki már csak csodálkozni tud egy
különös, méltatlan állapoton, amelyet Dunkerque-ben
hagyott el s amelyből most már örökre kilépett.

Balla Borisz
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