
AZ APOKALIPSZIS HÁROM LOVASA
í r t a G. K. C h e s t e r t o n

Mr. Pond egy nap csöndesen beszélgetett Sir Hubert Wotton-nal,
az ismert diplomatávalt vidám színekkel . csíkozott sátrak, azaz inkább
óriási napernyök alatt ültek kertünkben. A világnak arról a részéról folyt
a szó, amelyet mindketten jól ismertek, de Nyugateurópában csak igen
kevesen: azokról a mocsarakba vesző hatalmas síksáqokról, amelyek Po
meráníát, Lengyelországot és Oroszországot keresztezík és ha jól tudom,
közvetlenül a szibériai sivatagokig terjednek. Mr. Pond emlékezett rá,
hogy a síkság egyik részén, ahol leqmélyebbek a mocsarak és egyremásra
tavacskák és renyhe folyók szakítják meg a tájat, magányos gyalogösvény
fUIt meglehetős magasságban. meredek part fölött, olyan keskeny ösvény,
hogy a gyalogló biztonságosan haladhat rajta, de ket lovasember már alig
mehetne el egymásmellett. Ez a történet kezdete.

Nem túlságos régen, de azokban az időkben játszódik le, amikor még
sokkal nagyobb szerepük volt a lovaskatonáknak. mint ma, ha már nem
is annyira, mint harcosoknak, hanem mint futároknak. Elég annyit előre

bocsátani, hogy annak a sok háborunak egyikében volt ez, amely a világ
nak ezt a részét állandóan pusztította, már amennyiben az ilyen sivatag
egyáltalában pusztítható. Magától értetődik, hogy ez azzal a nyomással
kapcsolatos. amelyet a porosz rendszer a lengyel nemzetre gyakorolt, de!
nem szükséqes itt a dolog politikai részét feszegetni vagy arról vitatkozni,
mi benne a helyes és helytelen. Hadd mondjunk el csak annyit, még vilá
gosabban, hogy Mr. Pond rejtvények feladásával szórakoztatta társaságát.

"Azt hiszem, emlékeztek rá - kezdte Pond, -- mícsoda izgalmak
kavarogtak Paul Petrowskí, a krakóí költő körül. aki azokban az idők

ben két meglehetösen veszedelmes dolgot miveIt, elköltözvé Krakóból,
hogy Poznanban éljen és megkisérelve, hogy költő is, hazafi is legyen
egyszemélyben. A városban, ahol élt, akkor ép a porosz volt az úr; maga
a város a hosszú gyalogösvénynek pontosan a keleti végén feküdt, miután
a porosz parancsnokságnak gond ja volt rá, hogy erősen a kezében tartsa
e tengernyi mocsáron átvezető egyetlen hid hídfőjét. De tulajdonképpeni
hadmüveleteik bázisa a gyalogösvény nyugati végén volt; a hires-neveze
tes Von Grock marsall volt itt a főparancsnok és amikor mindez történt,
az ő régi ezrede, amely kedveric ezrede volt, a Fehér Huszároké. feküdt
legközelebb a nagy elzárt út kezdetéhez. Természete" hogy mínden egé
szen tip-top volt az ezrednél. a lánqszín-öves. gyönyörü fehér egyenruhák
legapróbb részletéig, mert ez még valamivel azelőtt volt, hogy az egész
világ minden katonai egyenruhája felvette a sár és agyag színét. Nem
kárhoztatom a régieket, sokszor úgy érzem, a katonai viseletnek az a r'égi
korszaka sokkal szebb volt, mint ez a mostani mímíkri korszak, amelynek
eredete a természetrajzban keresendő a kaméleonok és bogarak különös
tiszteletében. Akárhogy áll ís a dolog, ez a pompás porosz lovasezred
még a saját külön egyenruháját viselte és, ahogy majd látni fogjátok, ez is
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egyik oka volt a kudarcnak. De nemcsak az egyenruha, hanem inkább az
e!gyformaság. Az egész dolog balul ütött ki, mert túlságosan nagy volt a
fegyelem. Grocknak túlságosan engedelmeskedtek a katonái és' igy, egész
eqyszerűen, képtellen volt Végrehajtani valamit, amit akart."

"Feltételezem, hogy ez csak holmi paradoxon" - szólt Wotton és
bosszúsat sóhajtott. - "hát persze, hogy okosan hangzik és igy tovább.
de a valóságban merő képtelenség. Ó hiszen nagyon jól tudom én, hogy
az emberek általában azt mondják: .a német hadseregben túl erös a fegye
lem, de egy hadseregben sohasem lehet túl erős a fegyelem."

"Del hiszen én sem mondom ezt általánosságban" ---=-- mondta POIno
panaszosan, - "csak különleqes értelemben, ezzel a különleges esettel
kapcsolatban. Grock kudarcot vallott, mert katonái engedelmeskedtek
neki. Hát persze, ha csak egy katonája engedelmeskedett volna neki. a
dolog nem ütött volna ki annyira balul. De mivel két katonája engedel
meskedett neki, a szegény ördögnek nem volt szerencséje a dologgal."

W otton mély torokhangon felnevetett.
"Boldog vagyok, hogy új katonai elméletedet hallhatom. Szóval, sze

rínted, egy katona engedelmeskedhetik a parancsnak, de két engedelmes
kedő katona már annyit jelent; hogya porosz hadseregben kissé túl erős

a fegyelem."
"Nem állitottam fel semmiféle katonai elméletet. Csupán egy katonai

tényről beszélek" - felelte Mr. Pond nyugodtan. - "Katonai tény, hogy
G1'Ock kudarcot vallott, mert két katonája engedelmeskedett neki. Kato
rai tény, hogy sikert aratott volna, ha a kettő közül az egyik nem enge
delmeskedik. Majd aztán olyan elméletet állithatsz fel, amilyet akarsz."

"Nem sokat törődöm elméletekkel" - mondta Wotton meglehetős

keményen. mintha valami goromba inzultus érte volna.
Ebbe,TII a pillanatban feltünt Gahagan kapitány széles, elegáns alakja.

amint lassan közeledett a napfényfoltos pázsiton. Gahagan kapitány, aki,
bár nem túlságosan illettek össze, nagy barátja és bámulója volt a kis
Mr. Pondriak. Valami lángszínű virág volt a gomblyukában, gyömbér
szín hajzatú fején pedig könnyed hanyaqsáqqal ült a szürke cilinder. Járá
sában annyi elegancia volt, mintha régi gavallérok és párbajhősök világá
ból hozta volna magával, bár ő maga viszonylag fiatal volt még. Magas.
szélesvállú alakjával, napfénytől övezetten, olyan volt, mint maga a meg
testesült arrogancia. Amint .azonban megérkezett és leült, hirtelen valami
ellentmondás támadt megjelenése és barna szemeinek igen szelíd, kicsit
szomorú, sőt félénk pillantása között.

Mr. Pond, megszakítva monológját, szinte ijedten: menteqetőzött:

"Attól tartok, hogy túl sokat beszélek, mint rendesen. igazság szerínt
Petrowskíról, a költőröl beszéltem, akit majdnem kivégeztek Poznanban,
ennelo már jó ideje. A helyi katonai hatóságok habozó álláspontot foglal
tak el és már azon voltak, hogy futni hagyják, hacsak nem kapnak köz
vetlen parancsot Von Grock marsalltól vagy még magasabb helyről.

Von Grock marsall azonban elhatározta, hogy a költőnek meg kell hal
nia és kivégzésére aznap este küldött parancsot. Később parancs ment a
kivégzés felfüggesztésére, de mivel az az ember, aki a kegyelmi parancsot
vitte, meghalt útközben, a foglyot végülis szabadon engedték."
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"De mivel..." - ismételte W otton geplesen.
"Az az ember, aki a kegyelmi parancsot vitte" - folytatta Gahagan

kíssé gúnyosan. .
"Meghalt útközben" - mormogta Wotton.
"Hát akkor persze, hogya foglyot szabadon engedték" - jegyezte

meg Gahaqaru hangos vidámsággal, - "olyan világos ez, akár a vakab
lak. Hagyjuk ezeket a meséket, nagyapó."

"Teljesen igaz történet" - tiltakozott Pond - "és pontosan úgy tör
tént, ahogy mondom. Ez nem paradoxon vagy valami hasonló. Csak
persze ismernetek kell a történetet, hogy lássátok, milyen egyszerű

az egész."
"Úgy van" - helyeselt Gahagan, - "azt hiszem, ismernem kellene a

történetet, mielőtt rájönnek, milyen egyszerű az egész."
"Jobb, ha elmondod a történetet és ezzel kész" - mondta Wotton

kurtán.

Pavel Petrowski egyike volt azoknak a fdettébb gyakorlatiatlan em
bereknek, akik olyan hallatlanul fontosak a gyakorlati politikában.
Az ereje abban állott, hogy nemzeti költő volt, de nemzetközi énekes, Ez
annyit jelent, hogy nagyon szép és erőteljes hangja volt, amellyel a saját
hazafias dalait énekelte, végig ,a fél világ hanqversenytermeín, Otthon,
persze, ő volt fáklyája és harsonája a forradalmi reményséqeknek, külö
nösen akkor, amikor nemzetközi válságok. idején eltűnnek a gyakorlati
politikusok és helyüket olyan férfiak veszik át, akik, vagy gyakorlatiasab~

bak vagy kevésbbé gyakorlatiasak, mínt azok.
Mert a valódi idealistának és az igazi realistának legalább kedve te

lik a közös akcióban. És a gyakorlati politikus egyebet sem csinál, csak
gyak:orlatias ellenvetéseket tesz rníndenfajta akcióval szemben. Amit az
idealista tesz, az lehet kivihetetlen és amit a cselekvés embere tesz, az le
het felelőtlen. de nincs olyan eset, hogy az ember hirnevet szerezzen azzal,
hogy semmit sem tesz. Eorcsa dolog, hogy ez a két szélsőségesen ellen
tétes típusú ember a két ellentétes végén állt ennek az egyetlen útnak a
rnocsáron át, - a lengyel költő fogolyként a városban, az egyik végén,
a porosz katona, parancsnokként a táborban, a másik végén.

Von Grock tábornok ugyanis valódi porosz volt. nemcsak tökélete
sen gyakorlatias, hanem tökéleresen prózai ember is. Soha életében cqyet
len sor verset nem olvasott, de nem volt ostoba. Megvolt az a valóság
ázéke, amelyre a katonának szük.éqc van és ez megőrizte a gyakorlati
politikus oktalansáqaltól. Az álomképeket nem nézte le, csak éppen gyű~

lölte. Jól tudta, hogy egy költő vagy egy próféta legalább annyira vesze
delmes lehet, mint cgy hadsereg. És szílárd elhatározásává vált, hogya
költőnek meg kell halnia. Ez volt egyetlen bókja a költészet felé, és ez
őszinte volt. .

E pillanatban asztalnál ült sátrában; a hegyestetejíí sisak, melyet ál
landóan viselt a nyilvánosság előtt, most ott feküdt előtte és erős, tömör
koponyája egészen kopasznak látszott, holott csak simára volt borotválva,
l\rca is borotvált volt és nem fedte egyéb. csak eqy naqyoncrős szem
üveg. amely rejtélyessé tette nehézkes és kifejezéstelen vonásait. Egy meL
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lette álló hadnagy felé fordult, -- a hadnaqy seszínű-hajú, sajtszín-arcú
germán volt, kék tányérszeme üresen bámult a levegőbe. .

..Von Hocheimer hadnagy" - szólta marsall. - ..ön azt mondja,
hogy Öfenséqe ma este a táborba érkezik?"

"Hét óra negyvenötkor. tábornagy úr" - felelte a hadnagy, akinek
mi.ntha ellenére lett volna a beszéd, mint egy nagy állatnak, amelyet be
szédre akarnak idomítani.

..Akkor itt a legfőbb ideje" - mondta Grock, - ..hogyelküldjem
önt a kivégzési paranccsal, míelött Öfenséqe megérkezik. Míndenkép híven
kell szolqálnunk 9fenségét, de különösem avval, hogy megkíméljük szük
ségtelen bosszúságoktól. Ép eléggé elfoglalja majd oa csapatszemle: nézzen
utána, hogy mínden Öfensége rendelkezésére álljon, aki egy óra mulva
továbbindul a legközelebbi előőrs felé."

A .hatalmas hadnaqy mintha életretámadt 'volna bizonyos mértékig,
lélektelenül tisztelgett ...Természetes, tábornagy úr, míndnyájunknak köte
lességünk Öfenséqének enqedelmeskední."

"Azt mondtam: szolqálnunk kell öfenségét" - mondta a marsall,
A szokottnál hevesebb mozdulattal lekapta nehéz szemüvegét és az

asztalra dobta. Ha a hadnagy savószín kék szeme e9yáltalában észre tu
dott volna venni. valami ilyet, vagy ha még tágabbra lett volna nyitható,
mínt eddig volt, bizony alaposan tágranyilt volna attól a változástól. amely
a marsall arcán végbement. Olyan volt ez, mint amikor egy vas álarc
lehull. Egy pillanattal előbb Von Grock marsall még feltünően hasonlí
tott a rinoceroszhoz. vastaqbörű arcának súlyos ráncaival. Most azonban
egészen! újfajta szörnyeteggé vált: sasszernű rínocerosszá,

"Azt mondtam: szolgálnunk kell Ofenséqét" - ismételte Grock, 
..e9yszerűbben fogom kifejezni magamat: míndnyájunkmak azon kell len
nünk, hogy me~mentsük Öfenségét. Királyainknak nem elég, hogy iste
neink legyenek. Nem elég nekik, hogy szolqálják és megmentsék őket

Nekiink kell őket szolgálnunk és megmentenünk."
V on Grock marsall ritkán beszélt vagy éppen gondolkbdott, már

amit nálánál elméletibb emberek gondolkodásnak neveznének. Azt általá
ban tudjuk. hogy a hozzá hasonló típusú emberek, ha néha megtörténik,
hogy hanqosan gondolkodnak, előszeretettel a kutyájukhoz beszélnek. Sőt

bizonyos vállveregető kedvtelést lelnek abban, hogy a kutyával folytatott
egyoldalu beszélgetéseik során minél hosszabb szavakat és mesteríen ki
dolgozott érveket használ janak. Igazságtalanság volna Von Hocheirner
hadnagyot kutyához hasonlítani. Igazságtalamág volna a. kutyával szem
ben, amely nálánál sokkal érzöbb és éberebb teremtmény. Jobban meg
felelne a valóságnak, ha azt mondanók, hogy Grocknak, tűnödései e ritka
pillanatában .az a meqnyuqtató érzése lehetett, hogy egy tehén vagy egy
káposztafej társaságában tűnődik hangosan,

"Királyi Házunk történetében újra és újra csak azt látjuk, hogya
szolqa megvédte gazdáját" - folytatta Grock - "és azért igen ritkán
kapott egyebet egy-egy alapos rúqásnál, legalábbis a kűlviláq részéről,

amely mindig szentimentális siránkozást csap az erősek és sikeresek ellen.
De leqalább mi erősek és sikeresek voltunk. Bísrnarckot eiátkozták. hogy
még a saját urát is becsapta az emsi távírattal. de ezzel urát a világ urává
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tette. Párizs elesett. Ausztria hatalma meqdölt, mi biztonságban voltunk.
Ma este meghal Petrowski és 'mi megint biztonságban leszünk. Ezért kül
döm d önt sűrqősen a halálos ítélettel. Megértette, hOgy ön a Petrowskí
azonnali kivégzésére vonatkozó parancsot viszi és ott kell maradnia. hogy
lássa. véqrehajtották-e?"

A valószerűtlen Hocheímer szalutált; ő ezt nagyon is meg tudta ér
teni. És egyébként is, volt benne valamí a kutya erényeiból: bátor volt, .
mint egy bulldog. és hűséges míndhalálíq.

"Azonnal nyergelnie és indulnia kell" - folytatta Groek - .,és le
-qyen gondja rá. hogy semmi nie késleltesse vagy akadályozza. Tudomásom
van róla. hogy az a bolond Arnheim szabadonbocsátja ma este Petrowskít,
ha nem kap tőlem üzenetet. Csinálja tehát gyorsan és ügyesen."

A hadnagy újra tisztelgett és kiment az éjszakába. Felpattant azok
nak a pompás hadiméneknek egyikére, amelyek e büszke hadtest külö
nős büszkeséqei voltak és nyargalni kezdett a magas. keskeny ösvényen,
.arnely majdnem olyan volt, mint valami fal párkánya. köröskörül a sötét
láthatár. mélyen alatta a sötétbevesző hatalmas mocsarak.

Még alig hangzott el lovának patkócsattoqása az ösvényen. Grock
felállt az asztaltól, feltette sisakját. szemüvegét és sátra ajtajához ment, de .
más okból. Törzskari főnöke lépett eléje teljes díszben, és a távolból
egyre közeledön az előírásos üdvözlő kiirt jelek és ordító vezényszavak
hangzottak. Öfenséqe, a Herceg megérkezett.

Öfenséqe, a Herceg. legalább külsejében, valóságos ellentéte volt
környezetének és egyéb dolgokban is bizonyos kivételt jelentett a maga
vílágában. Ö is hegyestetejű sísakot viselt, de egy másik ezredét. kékacél-

'csillámos fekete sísakot, és ahogyesisakhoz hosszan leomló, sötét sza
kállt viselt ennyi borotváltképű porosz között, abban, volt valami félig
meddig ellentmondó. féligmeddig leleményesen ésegyénien régies vonás.
Mintha ehhez a hosszan leomló sötét szakállhoz idomult volna. köpenye
IS hosszan leomló. sötét volt, sötétkék. rajta a legmagasabb királyi rend
jel szikrázó csíllaqával, a sötétkék köpeny alatt pedig fekete egyenruha,
Habár annyira germán volt, amennyire csak lehet valaki, mégis, egészen
másféle germán volt, és büszke. de mégis álmodozó arcvonásaiban élt
valami, ami megerősítette azt a legendát, hogy életének egyetlen igazi
szenvedélye a zene.

A mogorva Grock hajlandó volt mindeme, tőle annyíra ídeqen excen
tricitás rovására írni azt a számára oly idegesítő. sőt kétségbeejtő tényt,
hogy a Herceg nem rohant azonnal acsapatszemlét meqtartani, hanem
eqyszerre csak türelmetlenül vetette magát bele abba a temába. amelyet
Grock a legszívesebben elhanyagolt volna: ennek az ördögadta lenqyel
költőnek az esetébe. népszerűsége és veszélyessége megtárgyalásába, mert
a Herceg hallotta a költő pár dalát, amelyet ez fél Európa operaházaiban
énekelt már.

"Ennek az embernek a kivégzéséröl még beszélni is őrültség" 
mondta a Herceg, sötét pillantással fekete sisakja alól. - "Nem holmi
közönséqes lengyel ez. Összes szövetséqeseínk, barátaink, sőt igen sok
német honfitársenk is meqsíratná, félistenné avatná. Ön akar az az őrült

nő lenni, aki meggyílkolta Orpheust?"
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"Fenség" - mondta a marsall, - meqsíratnák, de halott volna. Fél
istenné avatcák, de halott volna. Bármit akarna tenni, sohasem tehetné
többé. Bármit csinál' is, többé nem csinálni>.. A halál a legfőbb tény, és én
szeretem a tényeket"

"Nem tud ön .semmit a világról?" - kérdezte' a Herceg.
"Nem törödöm a világgal., - felelte Grock, - a Haza végső határ

sorompóján túl."
"Teremtő hiten!" - kiáltotta Öfensége. - "Ön felköttette volna

Goethét holmi kis civódás miatt Weimarral.
"Az Ön Királyi Háza biztonságán ak érdekében, pillanatnyi habozás

nélkül" - felelte·Groek.
Kis csönd támadt, majd hírtelen és élesen meg szólalt a Herceg: "Mit

jelent ez?"
"Azt jelenti, hogy nem haboztam pillanatig sem" - felelte nyuqod

tan a marsall. -- "Már el is küldtem a parancsot Petrowski kívéqzésére."
A Herceg felemelkedett, mint egy nagy fekete: sas, köpenye meg

suhogott, mint hatalmas szárnyak rebbenese és mindnyájan tudták,' hogy
dühös haragja, mely már nem tűrí a beszédet, erélyes cselekvésre bírja.
Von Grockhoz nem is volt már szava, hanem éles hangon átkiáltott fe
lette a másodparancsnok, Von Voglen tábornok felé, aki ott állott a hát
térben, mozdulatlanul, mint valami kőszikla.

"Kinek van a legjobb lova a hadosztályában. tábornok? Ki a legjobh
lovas?"

"Arnold von Schachtnak olyan lova van, amely túltesz egy verseny
paripán" - felelte a tábornok. - "És ő maga úgy lovagol, mint egy
zsoké. A Fehér Huszároknál szolgál."

"Nagyon jól van" - mondta a Herceg, ugyanezen az élesre válto
zott hangján. - "Azonnal nyargaljon utána annak az embernek, aki azt
az őrült parancsot viszi és tartóztassa fel. Meghatalmazást adok neki,
amelynek érvényességét azt hiszem nem fogja elvitatni a kitűnő marsall.
Hozzanak tollat és tintát."

A Herceg, köpenyet hátracsapva, leült; irószert hoztak neki. És erő

teljes betűkkel, cikornyás aláírással megírta parancsát, amely minden más
parancsot hatályon kívül helyezve, elrendeli Petrowski lengyel költő

szabadonbocsátását.

Aztán, halotti csöndben, amelyben, az 'öreg Grock marsall úgy állott,
mereven, meg nem rebbenő szemekkel, mínt valami köbálvány a történe
lemelötti időkből, a Herceg kivonult a szobából, maga után húzva köpe
nyét és kardját. Felháborodottsága annyira heves volt, hogy senkisem
merte a csapatszemle megtartására figyelmeztetni. De Arnold von
Schacht, egy fürtösfejű ifjú tiszt, akii olyan volt, mint valami fiatal fiú,
de fehér egyenruháját már szamos kitüntetés diszítette, összecsapta boká
ját és átvette az írást a Herceg kezéből; aztán kirohant, lovára pattant és
tovaröppent a magas, keskeny ösvényen, mint egy ezüst nyil vagy egy
hulló csillag.

Az öreg marsall lassan, nyugodtan visszament sátrába, lassan, nyu
godtan levette hegyes sisakját és szemüvegét é: az asztalra helyezte, mint
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az elébb. Aztán kikiáltott az ajtó előtt álló ordonáncnak és utasította,
hogy küldje hozzá Schwartz őrmestert, a Fehér Huszároktól.

Egy pillanat mulva szikár, izmos férfi jelentkezett a marsallnál. arcán
hosszúkás sebforradás. germánnak kissé túlsötét börü és hajú, hacsak nem
a sok-sok lőporfűstös, viharos, zimankós esztendő változtatta meg színeit,
Tisztelgett és merev vigyázzban állt, amig a marsall lassan rá nem emelte
szernét. És bármily hatalmas volt a szakadék a Császári Marsall,
aki alatt tábornokok szolgálnak és e viharvert, alacsonyrangú katona kö
zött, az igazság az, hogy mindenki közt, aki ebben a történetben meqszó
lalt, eqyedül ez a két ember nézett egymásra és értette meg egymást szó
nélkül is.

"Örmester" - mondta a marsall kurtán. - "Én eddig kétszer láttam
magát. Egyszer azt hiszem akkor, amikor maga nyerte meg az egész had
sereggel szemben a karabélycéllövés díját.

Az őrmester.tisztelqett és nem szólt.
"És méqeqyszer" - folytatta Grock, - "amikor felelősségre vonták.

mert lelőtte azt az átkozott vénasszonyt. aki nem akart nekünk felvilágo
sítást adni a titkos kdepc ékről. Ez az eset akkoriban nagy port vert fel,
még a mi saját köreinkben is. De erős befolyás érvényesült a maga érde
kében. Az én befolyásom."

Az őrmester ismét tisztelgett és még mindig hallgatott. A marsall
folytatta a beszédet, színtelen hangon, de valami furcsán szelíd mo
dorban.

"Öfenségét, a Herceget hamisan informálták és félrevezették: egy lé
nyeges dologban, amelytől a saját és á Haza biztonsága függ. E tévedés
hatása alatt kegyelmi parancsot küldött a lengyel Petrowskí érdekében,
akit ma éjszaka ki kell végezni. Ismétlem: akit ma éjszaka ki kell végezni.
Magának haladéktalanul Von Schacht után kell nyarqalnia. aki a ke
gyelmi parancsot vizi és fel kell tartóztatnia."

"Alig hiszem, hogy utolérhetném. tábornagy úr", - mondta az őr

meste:. - "a leggyorsabb lova van az egész ezredben és ő a legjobb
lovas.

"Nem azt mondtam, hogy utolérje. Azt mondtam: fel kell tartóz
tatni", - szólt Grock, Aztán még lassabban folytatta: - .Különbözö je'
lekkel lehet valakit feltartóztatni: lövéssel vagy kiáltással." Hangja most
még súlyosabbá vált, de nem tartott szünetet. "Egy karabélylövés bizo
nyára felkelti majd figyelmét."

És ekkor a fekete őrmester harmadszor is tisztelgett; gonosz szája
ismét szorosan zárva volt.

"A világ meqváltozott" , - mondta Grock - "nem abban, amit el
ítél vagy magasztal. hanem abban, ami történik. A világ nem változtat
hatja meg, ami má . mcqtörtént. E pillanatban annak kell történnie, hogy
egy ember meghal." Hirtelen rávetette acélfényű szemeit a másikra és
hozzátette: "Természetesen Petrowskit értem."

Schwartz őrmester most még gonoszabbul mosolygott, ő is felemelte
a sátor ajtófüqqőnyct. kiment a sötét éjszakába, lovára pattant és elszá
guldott. A keskeny ösvény, amelyen haladt, nemcsak félelmetesen hatott
rá, hanem valósáqqal végtelennek tűnt. Sohasem hitte volna, hogy ilyen
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sokáig kell majd Iovaqolnía, anélkül, hogy az előző lovasból egy villanás
nyit is megpillantson. Von Schachtnak valóban a leggyorsabb lovasnak
kell lennie, ha márís ilyen messzíre jutott, hiszen tulajdonképpen, bármily
sebességgel haladjon is, viszonyLag rövid ideje indult el. Mint Schwartz
őrmester mondta, alig volt hihető, hogy utolérje, de erősen kifejlődött

távolságérzéke ugyanekkor azt súqta neki, hogy hamarosan látótávolába
kell kerülnie. És most, amikor már-már kétségbeesés szállta meg és ez
színte elterjedt ezen az egész kétségbeejtően sivár tájon, végre meg
pillantotta.

Egy fehér folt, amely lassan-lassan valami apró fehér alakká széle
sedett, száguldott mcssze előtte vadul. A fehér folt csak azért szélesedett
ki ennyire is, mert Schwartz maga is a legvadabb száguldásra ösztönözte
lovát; a távolság ellenére tisztán látható volt a narancssárga sáv a fehér
egyenruhán, amely a huszárezred megkülönböztető jelvénye. Az egész
hadsereg céllövést díjának nyertese már ennél parányíbb célpontot is el
talált.

Leesatoltá karabélyát és dördülő rázkódás verte fel a vadmadarakat
a hallgatag mocsár hosszú mérföldjeín. De Schwartz őrrnestert ez hide
gen hagyta. Az egyedüli, ami érdekelte az volt, hogy rnéq ilyen távolság
ból is láthatta, az egyenes, fehér alak hogyan ferdül el és változik meg,
mintha hirtelen eltorzult volna. Úgy lógott a nyeregben. mínt valami pú
pos zsák és Schwartz, éles szemével és sokéves tapasztalatával, bizonyos
lehetett felöle, hogy áldozatát keresztüllötte: sőt majdnem bizonyos, hogy
szíven találta. Ekkor egy második lövéssel a lovat terítette le és az egész
lovasalak oldalt dőlve, mint valami fehér villanás siklott alá és, tűnt el
odalenn a sötét mély.séqben,

A keményfejű őrmester bizonyos volt benne, hogy rnunkáját elvé
gezte. A keményfejű embereknek ez a fajtája általában igen pontosan
Végzi el a dolgát, innen van az, hogy oly gyakran fordul az ellenkezőjére,

amit csinálnak. Schwartz őrmester megsértette azt a bajtársiasságot, amely
a hadseregek lelke; megölt egy bátor tisztet, aki ép kötelességét teljesi
tette; megcsalta uralkodóját, elleneszegült és közönséges gyilkosságot kö
vetett el, anélkül, hogy bárminő személyes perpatvart hozhatott volna fel
mentségűl. Viszont engedelmeskedett feljebbvalójának és, segített megölni
egy lengyelt. Most ez a két utóbbi tény foglalkoztatta gondolatait és eltű

nődve indult vissza, hogy jelentést tegyen Von Grock marsallnak. Még
csak kétsége sem támadt afelől. hogy dolgát tökéletesen végezte el. Az az
ember, aki a kegyelmi parancsot vitte, egész bízonyonn halott. de ha
valami csoda folytán csak súlyosan sebesült volna, semmiesetre sem
érkezhetnék be idejében a városba, hogy megelőzze a kivégzést. Nem,
nem; az egyedüli okos dolog most visszatérni pártfogója védő szárnyai
alá, aki e kétségbeesett tervet kieszelte. Míndcn erejével a nagy marsall
erejébe kapaszkodott.

És a nagy marsall valóban nagynak mutatkozott: a szörnvűséqes do
log után, amit tett vagy aminek okozója volt, egy pillanatig sem félt
szembenézni a tényekkel, vagy annak kompromittáló IE hetöséqeivel, hogy
engedelmes eszközével továbbra is érintkezésben marad. Ö és az őrmes

ter, míndenesetre. egy óra mulva, vagy talán valamivel később, már együtt

370



nyargaltak. az ösvényen, amig ennek bizonyos pontjáig érkeztek, ahol a
marsall leszállt lováról. de a másikat arra utasította, hogy folytassa út
ját. Óhajtása az volt, hogy az őrmester menjen el a lovasok eredeti cél
jáig és nézzen körül. hogya városban minden nyugodt-e a kivégzés után
vagy olyan nagy-e a nép felháborodása, hogy veszélyesnek látszik?

"Ez az a hely, tábornagy úr?" - kérdezte az őrmester fojtott han
gon, - "valahogy úgy :ktépzeltem, míntha messzebb volna. Igaz, hogy ez
a pokoií út olyan hosszúnak tűnt, mintha megbabonázták volna."

"Ez az" - felelte Grock, miközben nehézkesen leszállt anyeregböl
és aztán odalépett a hosszú párkány peremére és lenézett a mélybe.

A hold felkelt a mocsarak. Ielett és egyre erősödő fénnyel. ragyogá&
sal emelkedett a sötét vizek fölé. A legközelebbi nádasban, a láp szélén
ott hevert, mint valami tündöklő és sugaras rom, míndaz, ami régi dan
dárának egyik legpompásabb fehér lovából és fehér lovasából megmaradt.
Nem volt kétség az azonosság felől; a hold mínteqy dicsfénnyel szötte
be az ifjú Arnold fürtös aranyhaját, aki a második lovas és a kegyelmi
parancs vívője volt, de ugyanez a rejtelmes holdfény ott csilogott egyen
ruhájának szíjaín, gombjain. a fiatal katona medálíáin és rendfokozatának
savjain is. E tündöklő fényfátyolban majdnem olyan volt, mintha Sir. Ga
lahad regebeli fehér páncélját viselné és alig képzelhető el szörnyűbb

ellentét. mínt ez a lehanyatlott szépséq, fiatalság odalenn és az a nehéz
kes. groteszk figura, aki odafentről lenéz a mélybe.

Grock nem mondott imát és nem mutatott semmi részvétet, de vala
hogy homályosan megmozdult benne valamí, ahogy a hatalmas, sötét mo
csár is úgy mozdul meg néha, mintha élne és mint az ilyen emberek szok
ták, ha először érzik gyengülni védekezésüket. maguk sem tudják kicsoda
vagy micsoda előtt, ő is megkísérelte kíformální a saját hitvallását és
szembehelyezni ezzel a dermedt mindenséggel itt köröskörül és a rá
meredő holdfénnyel.

"A tett előtt és a tett után. a Germán Akaraterő ugyanaz marad.
Ezt nem törhetik meg sem változások. sem idők, mint azokét, akik meg
bánást éreznek. Ez időn kivül álló, mint valami kőszikla, ugyanazzal az
arccal néz előre és hátra."

A csönd, mely szavait követte, elég sokáig tartott, hogy hideg hiú
ságát valaminő rejtelmes hatalom érzésével legyezgesse; mintha egy kő

szobor beszélt volna a Hallgatás Völgyében. De a csöndet újra felbor
zolta valami távoli morajlás, lópatkók halk dobogása és egy pillanat
mulva vágtatva közeledett az őrmester és forradásos, sötét arca mast
már nemcsak gonosz volt.' hanem szinte kisértetiesnek látszott a hold-

"Tábornagy úr" -- mondta, különös merevséggel tísztelegve - "lát
tam Petrowskít."

"Még nem temették el?" - kérdezte kissé révetegen a marsall, aki
még midig lefelé tekintett.

. "Ha eltemették", - felelte az őrmester - "akkor elqördítette a kő

sziklát a sírja felől és feltámadt halottaiból."
Ott állt mereven a mocsarak fölött, a holdfényben. de most nem ezt

látta, hanem azt, amit csak az imént látott. Petrowskít, a lengyel költöt
látta valóban, amint elevenen és vidáman haladt végig a lengyel város
fényben.

371



fényesen kivilágított főutcáján az ösvény kezdetéig; törékenyalakját,
lobogó hajzatát, franciás szakállát, mely annyit szerepelt fényképalbu
mokban, nem lehertett összetéveszteni senkivel. És mögötte ott látta a
lengyel várost, zászlók és örömtüzek lobogásában és a népet, a diadal
mas hősimádat ízzásában, talán kissé kevésbbé ellenségesen az idegen
kormányzattal szemben, mint illett volna, de hisz most nemzeti höse sza
badulásának örült a nép.

"Úgy érti ezt", - kiáltotta Grock, élesen rikácsolva - hogy szaba-
don merészelték engedni, parancsom ellenére?"

Az őrmester újból tisztelgett és így szólt:
"Szabadon engedték; semmiféle parancsot nem kaptak."
"Azt akarja velem elhitetni, őrmester, hogy semmiféle futár nem ér-

kezett hozzájuk a táborunkból?" - kérdezte a marsall.
"Semmiféle futár" - mondta az őrmester.
Most hosszabb szűnet támadt, majd rekedten szólalt meg Grock:
"Mi az ördög történhetett? Tud valami magyarázatot?"
"Láttam valamit", - mondta az őrmester - "ami azt hiszem meg

magyarázza a dolgot."
Míkor Mr. Pond a történetnek ehhez a pontjához ért, kissé zavart

arckifejezéssel hallgatott ei.
"Nos" - szólalt meg Gahagan türelmetlenül - "és te talán meg

tudod magyarázi?"
"Igen. Azt hiszem, meg tudom" - mondta Mr. Pond alázatos szelíd

séggel. - "Tudod, nekem is magamnak kellett kibogoznom a dolgot, ami
kor az eset híre az én kerületembe érkezett. Az egész dolog valóban a
porosz engedelmesség túlhajtásának következménye. De következménye
egy másik porosz gyöngeségnek is: a gőgnek. És minden tulajdonság kő

zött. ami elvakítja, elbutitja és félrevezeti az embert. a legrosszabb az.
amely egyben a leghidegebb: a gőg."

"Grock túlságos kényelmesen beszélt a tehén és túlságos bizalmasan
a káposztafej előtt. Megvetette a buta embereket még a saját törzskará
nál is és Von Hocheimert. az első futárt. úgy kezelte, mint valami bútor
darabot, csak azért. mert ostobának látszott. De a hadnagy nem volt
olyan ostoba, amilyennek látszott. Ö igenis megértette. mit akar a nagy
marsall, ahogy megértette a cinikus őrmester is, aki oly piszkos munkát
végzett egész életében. Hocheirner tehát megértette a marsall különös er
kölcsi filozófiáját: valamely cselekedet meqcáfolhatatlan. akkor is. ha
semmivel sem menthető. Jól tudta. hogy amit parancsnoka kivánt. az
Petrowski holtteste: hogy ezt kívánta bármi áron. még hcrceqek minden
csalódása és katonák pusztulása árán is. És amikor meghallotta, hogy egy
nálánál is gyorsabb lova, vágtat möqötte. hogy meqclözze. éppoly jól
tudta, rnint Grock maga, hogy az újabb futár csak a Herceg kegyelmi pa ..
rancsát hozhatja. Von Schacht, ez a naqyon ifjú. de nagyon bátor tiszt.
aki méltó lett volna rá. hogy sorsával előfutárjává váljon egy nemes-bb
és emberségesebb német politikának, úgy száquldott a kegyelmi paranccsal.
mirit meqtestesítője annak a nemes Iovasszellemnek, amely a lovagiasság
Ioqalmát hagyta hátra Európában. Egy herold kűrt]e szólt hanqtából,
amint c::1a kiáltott az eLő lovasnak, hegy álljen meg. várjon és jndU!;O'l
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vissza. És Von Hocheimer engedelme:skedett. Megállt. szorosra fogta lova
gyeplöjét, hátrafordult a nyeregben, de keze célzásra emelve tartotta ka
rabélyát, mint valami pisztolyt és a vágtatva közeledő ifjú szeme
közé lőtt.

..Aztán visszafordult és újból vágtatni kezdett. a lengyel költő halá
los ítéletével. Mögötte ló és lovasa lezuhant a mélységbe, úgyhogy az
egész ösvény tiszta volt. És e tiszta és nyilt ösvényen rohant nyomában
a harmadik futár. csodálkozva, mílyen mérhetetlen hosszú ez az út, amíg
végre megpillantotta az összetéveszthetetlen eqyenruhát, amely mínt va
lamí homályos fehér csíllaq tűnt fel a messzeséqben és ekkor rálőtt. Csak
ép nem a második futárt ölte meg, hanem az elsőt."

..Ez volt az oka, hogy azon az éjszakán egy futár sem érkezett meg
a lenqyel városba. Ez volt az oka, hogya fogoly élve szabadult börtö
néböl. Gondolod, hogy súlyosan tévedtem. amikor azt mondtam, hogy
Von Grock marsallnak két hűséges szolgája volt és eggyel több, mint
kellett volna?"

Fordította Fóthy János

KÉRDÉSEK ÉS TÁVLATOK

Amikor kereszténységről és ..keresztény világról" beszélünk. helye
sen tesszük, ha két mozzanatra mindig figyelemmel vagyunk. Az egyik.
hogy azoknak a keresztényeknek száma. akikben tényleg él a hit, jóval
kisebb. mint az e címen statisztikai kimutatásba vetteké. helyenként csak
parányi töredéke annak, a másik, hogya valóban kereszténynek mond
haták! is sok-sok egyház és felekezet közt oszlanak me'g. Az előbbi moz
zanat tanulságos szociológiai kutatásoknak lehet a tárgya, mint ahogy
vannak is már érdekes dolgozatok ebben az irányban. A második moz
zanat viszont. amikor nem hagyja nyugodni az ..igaz egyház" kérdését,
az egységesítés szorqalmazására ösztönei a gondolkodókat. Utóbbi törek
vések váltották ki tudvalevően az Ú. n. ökuménikus mozgalmat, amely
alig két évtized alatt odáig érett, hogy gyakorlati lehetőségeit nagyobb
tévedések veszedelme nélkül mérlegelhetjük.

Közel húsz tanulmányt és tudósítást néztünk át, amelyek javarészt
az Orbis Catholicus és a Wort und Wahrheit két utolsó évfolyamában
jelentek meg. Mínt azok szerzői, mi is kizárólag a mozgalom vallási vo
natkozásait vesszük szemügyre, mert ha fel is tehető, hogy rninden nem
zetközi meqmozdulás óhatatlanul valami politikumot is hord magával.
bennünket. mint katolikusokat, csakis ezek .a vallási össze.függések érde
kelnek. Meg kell [eqyeznünk még, hogy a katolíkus egyház - eléggé is
mert dogmatikus okokból - kezdettől fogva távolmaradt az ökuméníkus
mozgalomtól és annak értekezleteire még csak megfigye1öket sem kül
dött. Ugyanígy járt el az orosz orthodox egyház is, amelynek szinódusa,
amikor elutasító határozatát meghozta. a mozgalom eredetének és vezetői

373


