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HEINRICH BÖLL

A fiatalember első szabadságán van otthon; ágyában heverészik,
cigarettázik s azt tervezgeti, hogyan tölti majd a délutánt. Hallja, hogy
csöngetnek. és édesanyja átveszi a postát. Fölkel, reggelihez ül; anyja
hozza a kávét, az újságot, a leveleket. Az újság lengyel-német határ
villongásokról ír. S a levelek alatt ott a fiatalember rbehívója. Nyolc heti
hadgyakorlatra, a keleti határra. "Ez az a nap, mely valóban feledhetet
len az életemben, noha sokféleképpen ki akarták törölni az emlékeze
temből. De az én emlékezetem jól műkődik."

Nemcsak A levelezőlap (Die Postkarte) hősének életében van egy
ilyen "feledhetetlen nap". Heinrich Böll legtöbb hőse a novella Bruno
Schneiderjének rokona, sorstársa. Rájuk virrad egy nap, kapnak egy
levelezőlapot, s életük hirtelen, döntően megváltozik tőle. A nyolc hét
évekre nyúlik, a hadgyakorlatból háború lesz; aki túléli és visszatér, már
nem azonos azzal, aki egy meleg nyárvégi délutánon strand helyett a
frontra indult, zsebében a behívóval. Az Adám, hol voltál? Feinhalsának
sorsa jelképes: épp bőrrel ússza meg a háborút (ami "nem igazi kaland,
csak holmi kalandpótlék; a háború betegség: mint a tífusz" -ahogya
regény Saint-Exupéry Pilote de guerre-jéből vett mottója mondja); elér
hazáig, s ott, a szeme láttára lövik széjjel szülöházát; ott, az összeomló
ház küszöbén veti szét őt is a gránát. Nem lehet ugyanoda visszatérni;
nincs többé ugyanott. Aki elment, akit egyszer behívtak, az mindenkép
pen máshová tér vissza. Vagy a halálba, mint szegény Feinhals a sokféle
halálveszedelemböl; vagy egy másik világba, a romok, az üresség, a haj
dani házak törmelékei fölött tornyosuló kék levegő világába, mint az
Egy árva szót se szólt (Und sagte kein einziges Wort) Bognerja. Máshová
tér vissza; és más az is, aki visszatér. Törött ember; megpattant benne
valami rugó. Olyan, mint A sápadt Anna (Die blasse Anna) hőse. "Csak
1950 tavaszán kerültem haza a háborúból, s a városban nem találtam
senkit, akit ismertem. Szüleim szerencsére hagytak rám pénzt. Szobát
béreltem a városban, ott heverésztem ágyamon, cigarettáztam és vártam,
és nem tudtam, mire várok." Ilyen belsőleg, lelkileg megrokkantan jön
vissza az Egy árva szót se szólt Bognerja iS,aki az ital kábulatával pró
bálja feledtetni a háború halálos "unaimát" s nyomorúságos pumpolóvá
lett, akiből kiveszett az életerő, az erkölcsi felelősségérzés és emberméltó
ságának minden tudata. S ilyen, korrekt [ólszituáltságában, a Biliárd fél
tízkor (Billard um halbzehn) építészmérnök Robert Fahmelje is: "Építész
vagyok, és voltaképpen házakat kellene építenem. de sosem építettem,
mindig csak robbantottam" ... De ilyenek az otthon maradottak is: a
hadiözvegyek,az anyák, akik l'égópincékben, bombazáporban szülték
világra gyermeküket, s a fiatalok, akik ezekben a háborús és háború
utáni ínséges, züllött években nőttek föl. Ilyen a Magukra maradtak
(Haus ohne Hüter) férfitől férfihez sodródó szerencsétlen, ínysorvadásos
Brielachnéja ; de ilyen a költő, Raimund Bach özvegye is, a kiégett, kilú
gozott Nella: "Az az érzés, mintha csak úszna, ez izgatta; a körülmények
től vezetve ide-oda sodródni, érezve, hogy csaknem minden többé-kevésbé
értelmetlen: mintha álmodna és rossz filmekből nézne részleteket, ame
lyeket a vágó dobott ki, össze nem függő, rosszul fényképezett, rosszul
megvilágított részleteket, közepes színészekkel." Heinrich Böll 1917-ben
született: a saját nemzedékéről ír, vele egykorú és fiatalabb kortársairól.
akik egy nyárvé~i napon, amikor, éppen örülni akartak az életnek és a
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Iiatalságnak, megkapták "a levelezőlapot", a behívót, mely egyszer s
mindenkorra megváltoztattaaz élet, és az életük minőségét.

Addig jóformán nem is éltek még: diákok vagy tanoncok voltak, és szá
mukra a kilépés az életbe, az érettségi vagy a fölszabadulás ezt jelentette:
belépés a háborúba, az iszonyatba, ·a tébolyba, a tébolyba való belefásu
lásba (Bogner egyszer órákat fekszik éjszaka a hullák közt a fronton, mert
a halottak nem olyan csüggesztően unalmasak, mint az élők); belépés egy
kalandba, mely nem kaland, csak betegség és pestis. A megdöbbentő no
vella, a Wander.er, kommst du nach Spa ... sebesültjét annak az iskolának
a rögtönzött kórházába viszik, ahol nemrégen még diák volt; aki a hord
ágyon üvöltő embert megitatja a maradék vízzel (mert több víz nincs, a
város ég), ugyanaz az iskolaszolga, akihez nemrég tízpercekben lejártak
tejet inni és suttyomban cigarettázní ; s a rajzterem műtőnek elkerített
részében a táblán még a saját írását látja: ;,Még ott állta mondás, amit
annyit kellett leírnunk abban az elképzelhetetlen életben, mely még csak
három hónapnyira volt mögöttünk : Wanderer, komrast du nach Spa . . ."
Rosszul osztotta be, és meg is rótták érte: csak ennyi fért a táblára, a
Sparta szó másik fele már lemaradt. Vándor, vidd hírül a spártaiak
nak ... Hétszer egymás alatt, hétféle írásfajtával; s a tábla árnyékában,
a rögtönzött műtőasztalon és a rajzterem rögtönzött kórházában, ahová
besüt az égő város fénye, némán vagy szomjukban és kínjukban ordítva
ott vannak azok, akik "megtették, amit megkövetelt a haza". Milyen
irgalmatlanul gonosz-mcstoha haza, hogy ezt követelte fiaitól! Ezt:
"... megrándultam, mert .szúrást éreztem a jobb felső combomban; föl
akartam támaszkodni, de nem tudtam; végigpillantottam magamon és
láttam: kitakartak. és nem voltak karjaim, és jobb lábom se volt, és hir
telen hátraestem, mert nem tudtam főltámaszkodni, és ordítottam!! ...
A Biliárd fél tízkor bolond öregasszonya mondja majd a denklingeni sza
natóriumban az eszelős "Schussfeld" generálisnak, aki mindent fölrob
bantott,ami az útjába került: "Miért nem jutott eszetekbe, hogy nyom
ban érettségi és vizsga után gépfegyvereket állítsatok föl a gimnáziumok,
kereskedések és műhelyek folyosóin, s ott helyben halomra lőjétek a
fiatalokat?"

***
Ugyanez az öregasszony mondja: "Verlorene Kinder, das ist schlim

mer als verlorene Krieg.e." A vesztett háborúnál súlyosabb veszteség: az
elveszített nemzedékek.

Elveszített gyermekek: akik nyugati és keleti hadszínterek földjében
.porladoznak, két esztelen világháború áldozataiként; és gyermekek, akik
élnek ugyan, de mégis valahogyan elveszetten, önmaguktól elidegenítve,
törött l\ugóval, vagy egy örök sebbel a szívükben, Mert a legtöbb élet
mélyén ott lappang Böllnél valami életreszóló borzalom: egy emlék, egy
élmény, mely épp oly eltörölhetetlenül megjelölte őket, mint a sápadt
Anna arcát annak a kirakatnak az üvegtörmeléke, ahová a robbanás lég
nyomása bevágta. Valami seb, amit emberségük legmélyén kaptak; egy
élmény, hogy vannak olyan nyomások, melyek alatt az ember megszűnik

ember lenni, és ez az élmény iszonyatos.
Ruth Fahmel, Róbert lánya (Biliárd fél tízkor) egyszer óraközi szű

netben bent maradt valamiért az osztályban; látta, halálos rettegésben
l.apulva a pad alatt, amint Krott tanító beoson a tanterembe s ellopja és
fölfalja a hentes gyerekének, Gretznek a tízóraiját, Ruth tudta, hogy
ha Krott észreveszi őt, ráront és megöli, amiért tanúja volt a lopásának,
emberi méltóságából való kivetkezésének; és amikor Gretz panaszt tett,
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a tanító vallatóra fogta az osztályt és egy pillanatig Ruthot gyanúsította,
mert Ruth sírt, amiatt, amit látott, és amiatt, hogy a világ ilyen iszonyú
tud lenni. Ez az, amit nem lehet elfelejteni; Ruth most már mindörökre
ezzel a sebbel él, a borzalomnak ezzel a stigmájával; és mindig lesz egy
egy pillanat az életében, amikor fölrémlik előtte ez a kép, fölsejlik benne
a kislánykori rettegés, és .kibuggyan belőle a borzalom.

Vagy ott van Marianne, akit a legifjabb Fahmel, Joseph szeret: amikor
éi hitlerizmus összeomlik, apja, a náci tiszt a szeme láttára lesz öngyilkos,
anyja pedig előbb kicsi fiát akasztja föl az ajtó szemöldökfájára, aztán
Mariannának teszi a nyakába- a kötelet, eszelősen azt hajtogatva: "Er hat
es befohlen" - O így parancsolta ... és a szegény kislányt, aki az egész
ről azt hiszi, hogy valamiféle hintajáték, az utolsó pillanatban mentik ki
kezéből.

Vagy ott van Walter Fenrich, Az ifjú évek kenyerében (Das Brot
der frühen Jahre), az éhség örök stigmajával megjelölve; Walter, aki már
révbe jutott, állása van, bankbetétje, félig-meddig menyasszonya is: de a
Wirtschafstwunder bőségében valahol a lelke mélyén még mindig fiatal
ságának csillapíthatatlan éhsége gyötri; még mindig nem győz betellni
kenyérrel, "még mindig éhínségtől retteg". Az éhségtől, amely miatt
egyszer. tanonc koráhan lopott, hogyafeketepiacon cigarettát és kenyeret
vehessen magának. Gazdái, Wickweberék "megbocsátottak" neki, mert
éppen akkor halt meg az anyja; de amit megbocsátottak, azért nem felej
tik el: időnként az emlékezetébe idézik, és időnként elmondják valakinek.
Igy tudják meg' Mullerék is, abban a kisvárosban, ahonnét Walter szár
mazik.

Muller lánya, Hedwig tanítónő akar lenni, nem éppen hivatásból,
hanem mert meg kell élni valamiből (Böll legtöbb hőse ilyen: nem szereti
a foglalkozását, és csak azért űzi, hogy megéljen) ; a városba érkezik;
Walter szerez lakást neki, ő megy ki elé az állomásra is, és abban a pil
lanatban, amint meglátja, csalhatatlanul érzi, hogy egymásnak rendel
tettek. Nem a "meglátta és megszerette" naívan romantikus, vagy mes
terkélten moderneskedő írói fogásáról van itt szó, hanem valami, szinte
atavisztikus egyrnásra-ismerésről, és arról, hogy ebben a fölismerésben
Waltcr kitör abból az egyenesbe jutott, bankbetétes-autós életből, amely
ben észrevétlenül ő is a "túloldalra" sodródott, azoknak az oldalára, akik
nek mindig volt kenyerük és akik sosem éheztek. Az elbeszélés, mint Böll
regényei általában, egyetlen nap története: ez alatt számolja föl eddigi
életét Walter, letörleszti a hajdan elcsent főzőlapok árát, szakít Wick
weber lányával, Ullával, nem törődik többé a megjavításra váró mosógé
pekkel, elromlott kapcsolásokkal és kiégett tömítésekkel ; csak Hedwiggel
törődik és a saját életével: azzal, hogy a hamis életből visszataláljon az
ígazíba, a kislány mellé, akit ott látott Muller folyosóján, mikor a dolgo
zatokat cipelte haza neki, s aki, szegény, küszködő kisvárosi tanár lánya,
szintén tudhatta, milyen az, amikor az ember éhes és kenyérre vágyik.

Ulla természetesen nem érti, miért szakít vele Walter; Ulla,aki sosem
éhezett, csak a pénz indokait érti; talán pénze van a lánynak? - kérdezi
Waltertől, ahogy a kávéház zsúfolt melegében ülnek.

,.- Nem- feleltem -, nincs pénze; de tudja, hogy loptam. Valamelyik
te-k elmesélte valakinek, s az tovább mesélte a bátyjának. Bpp az imént emlé
keztetett rá Wolf (Ulla testvére) is.

- Igen - mondta -, jól tette: úgy kikupálódtál, hogy kezded elfelejteni:
főzólapokat csentél, hogy cigarettát végy magadnak.

- És kenyeret - mondtam -, a kenyeret, amit te, meg az apád nem
adtatok meg nekem; csak Wolf adott néha. Fogalma sem volt róla, mi az éhség,
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de rmndig nekemadta a kenyerét, ha együtt dolgoztunk. Azt hiszem - mond
tam halkan -, ha akkor csak egyetlen egyszer adsz kenyeret nekem, képtelen
volnék most itt ülni és így beszélni veled.

- Mindig túlfizettük a munkásokat, és aki nálunk dolgozott, mindíg meg
kapta a kalóriacsomagját és délben az ingyen levesét.

- Igen - mondtam -, mindig túlfizettétek a munkásokat, és aki nálatok
dolgozott, míndig megkapta a kalórtacsornagját és délben az ingyen levesét.

- Te piszok - mondta. - Hálátlan piszok ...
- ... Tanulmányozd át mégegyszer a bérlistákat - mondtam. - A lista-

kat, amiket vezettél; olvasd el mégegyszer a neveket, hangosan és áhítattal,
ahogyan litániát mond az ember; mondd ki őket és tedd hozzá minden névhez:
bocsáss meg - aztán add össze a neveket, szorozd meg a nevek számát ezer
kenyérrel s az eredményt megint ezerrel: ami kijön, annyi átok nehezedik az
apád bankbetétjére. Az egység, amivel számolunk, a kenyér, azoknak az ifjú
éveknek a kenyere, melyek míntha sűrű köd alatt hevernének emlékezetemben;
a leves, amit adtatok, hígan lötyögött a gyomrunkban, s melegen és savanyúri
kérődztük föl, mikor esténként hazafelé zötykölődtünk a villamoson ... O, Ulla,
há't el akarod hitetni velem, hogyalevessel meg azzal a kis túlfizetéssel min
dent megtet.tetek? Igazán el akarod hitetni? .. Nekem aztán valóban miridegy,
mit meséltetek ezeknek az embereknek az én legendás lopásomról; de komo
lyan el akarod hitetni velem, hogy nekünk, akik a bérlistátokon voltunk, nem
kellett volna mindannyiunknak, de mindannyiunknak időnként egy kis külön
kenyeret adnotok?"

Kenyeret, mert a háború utáni nyomorúságos években ez volt a leg
nagyobb kincs, ebből volt a legkevesebb, ez volta legdrágább. De a kenyér
ugyanakkor többet jelent puszta kenyérnél; egyszerre valóság is, de
jelkép is, mint Böllnél annyi minden. A kenyér egyúttal az emberi meleg
ség is, a részvét, az érdeklődés a másik iránt, az emberi közösség
érzése; "kenyér" egy jó szó, egy simogatás, egy csokor virág egy szegény
munkáslány ravatalán - a "kenyér" az, ami az embereket két táborra
osztja. Az egyik oldalon vannak a Wickweberek, a kenyértelenség haszon
élvezői, a másikon azok, akik éhesek és nincs kenyerük, és összetartoznak
a kenyérnek, vagy a kenyér éhségének közösségeben. Az egyik oldalon a
hatalom, vagy a gazdasági hatalom, a pénz önteltjei, a másikon azok, aki-
ket "a védtelenség nemessége" jellemez. '

Adel der Wehrlosigkeit:a fogalom majd csak a Biliárd fél tízkor-ban
bukkan föl; de akiket jelöl, azok már ott mozognak Böll korábbi regé
nyeinek és elbeszéléseinek lapjain. Ahogy majd a Biliárd nevezi őket: ők

a "bárányok", a Liimmer - a Biliárd üldözöttjeinek és szenvedőinek :
Ferdinek. akit megölnek, Schrella apjának, akit eltüntetnek, Schrellának,
akit véresre vernek, Edithnek. aki nem eszik "a Tulok szentségéböl",
Mariannénak és a züllött asszony gyerekének. Hugónak még közösségi
nevükön nem nevezett bátyjai és nénjei: a Lohengrin halála (Lohengrins
Tod) széntolvaj gyerekei, az Adám, hol voltál kis magyar tanitónője, a
Balekék mérlege (Die Waage der Baleks)" kisemmizett jei, Az ifjú évek
keny.ere Hedwigje, a Magukra maradtak töprengő, komoly, anyagi gon
dokkal küszködő kis Brielachja, az Egy árva szót se szólt komoly, szomorú
Katéje. vagy a hadirokkant és félárva családja a pályaudvar közelében,
a romok közt, az összetákolt bodegában, ahol Katenek akkor is adnak
enni, ha történetesen nincs pénze ...

* * *
"Bárányok", Liimmer, megalázottak és megszomorítottak. Az éhség

megalázottjai és rnegszégyenítettjei, mint Walter, aki lop, hogy kenyér
hez jusson. A nyomorúság megalázott j ai, mint Brielachné, aki eladja
magát a péknek, mert úgy talán rendbe tudja hozatni a fogait. Vagy a
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helyenként szívszorító Egy árva szót sem szólt Kateje, a lakástalanság
megalázottja, akitől elköltözik az ura, mert nem bírja a gyerekek zaját,
az egy-szobába-zsúfoltságot, s aki üres telkeken, városszéli mezőkön, vagy
sivár hotelszobákban találkozik ezzel a szerencsétlen emberrel. Három
Élő és két halott gyerek anyja, és szegény, nagyon szegény; tehát ő az,
akit a jólszituált "rendes emberek" megszégyenítenek (a megalázott sze
gények ésa dölyfös bien-pensant-ok örök, fájdalmas és lázító ellentéte);
ű az, akire a napiáldozó Frau Franke erénygőgje magasából, nőmozgalmi

tekintélye ormáról és igaz-volta tudatá9an csak fitymáló szánakozással
tud nézni, mert az ura iszákos, mert az ura elhagyta, mert szegény, mert
három élő és két halott gyermek anyja és újra teherben van; lenézi, kár
hoztatja és megakadályozza, hogy tisztességes lakást kapjon ahelyett az
egyetlen, piszkos és ócska szoba helyett, amelyben a három gyerekével él'
s próbálja dúdolással elfojtani a szomszédok házaséletének a vékony falon
áthallatszó intim zajait, hogy legalább a gyerekek ne hallják; - meg
akadályozza, hogy lakást kapjon egy újonnan épült házban, mert az új
lakások "rendes" ernbereknek valók, és mert Kate nem tanúsít elég tisz
teletet irányában. A bárányok ki vannak szolgáltatva a báránybőrbe bújt
farkasoknak. a bien-pensant szívteleneknek ; egyetlen "tréfájuk" velük
szemben a gyűlölet.

Ahogy Walter mondja Ullának: az az ökrendezés, hazamenet a villa
moson, szájukban a savanyú leves-ízzel, "az a kiszolgáltatottság ökrende

-zése volt, s az egyetlen tréfa, amit űzhettünk.i'a gyűlölet". Erről a gyűlö

letről vádolja magát Kate is, amikor a pályaudvar melletti romos,
néptelen templom lelkészének meggyónik, és ez kísérti meg még ezt a
lenézett kültelki papot is, amikor egy-egy karrierjét ügyesen építő pálya
társával találkozik. Mert Böll világában nem egyfelől papok és másfelől

világiak, nem is egyfelől hivők, másfelől nem-hivők állnak, hanem 
mint egyik francia ismertetője, Henri Plard találóan megállapítja - az
egyik oldalon vannak .az egoisták, s a másikon az altruisták, az egyiken
"a Tulok", a háborús erőszak (és végső fokon a nácizmus) hívei, a másikon
a "bár,ányok" (és végső fokon a kegyelem eljegyzettjei). S ez a két kate
gória nem esik egybe Böllnél. mint ahogy nem esik egybe Bernanosnál,
Graham Greene-nél vagy Bruce Marshallnál sem, a hivő és nemhívő, vagy
a katolikus és nem-katolikus kategóriáival.

Ebből természetesen akárcsak azokkal, Böllel kaposolatban is sok
félreértés és megnemértés származik, elsősorban katolikus oldalon. Egyik
kritikusa írta annak idején, a Magukra maradtak megjelenésekor (és
érdemes idéznünk Karl Kornnak ezeket a mondatait): "Nem kell különö
sebb prófétai képesség annak megjóslásához. hogy a könyvet félre fogják
érteni és éppen bizonyos katolikus körök fognak megbotránkozni rajta.
Böllnek szeme van hozzá, és csak oa mélységes közösség folytán lehet ilyen
éles szeme hozzá, hogy meglássa a feszültséget, ami a papság szentségi
hatalmában és .a papok emberi gyöngeségében és esendőségében rejlik."
A kérdésnek - a berdjajevi "kereszténység méltósága - keresztények
méltatlansága" problémának -elvi megoldása kétségkívül könnyű és
kézenfekvő; ám a gyakorlatban annak, aki valóban, és oly mélyen "belül"
van, mint Böll, ez a - bernanosí szóval - "botrány" egyben állandó
szenvedés és állandó indulat forrása is, amit természetesen a bien-pensant
mentalitás és konformizmus mindig idegenkedve néz, ellenségesnek minő

sít és igyekszik kivetni az "akolból". Hogy - Henri Plard szavával- Böll
"meglátj,a a fönnálló rend alatt a rendetlenséget és a szervezett felebaráti
szeretet alatt a közönyt, vagy ami még rosszabb, azt a törekvést, hogy a
lehető legolcsóbban vásároljuk meg magunknak a nyugodt lelkiismeretet":
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ezt mindig terhére fogják róni mindazok, akik valóban olcsón akarják
megvásárolni [ólelkiismeretüket a katolikus élet bizonyos szervezeteiben
való, és nem mindig szeretet-suga11ta tevékenységükkel. S akik a Jó
Pásztor példájára nem az egyetlen tévelygő juh után mennek, hanem a
kilencvenkilenc igaz körében élvezik a feléjük áradó szeretetet, hódolatot
vagy elismerést, mindig gyanakodva fogják szernlélni azt, aki az egyetlen
tévelygőért emel szót és az érte való felelősséget hangoztatja. Böll pedig
ezt teszi, s ezzel - ismét Henri Plard-t idézzük - "elkülöníti magát egy
bizonyos könnyen megbékélő és konformista irodalmi katolicizmustól, és.
annak a paradox mondásnak a ~avallásával, hogy végül ,minden kegye
lem', a másik oldalhoz, a ,félelmetes katolikusokhoz' csatlakozik, Berna
noshoz és Graham Greenehez" - és a névsort még bőségesen kiegészít
hetjük.

Hogy hisz, hogy mélységesen hisz: kétségtelen; "tagadhatatlanul keresz
tény és katolikus (tegyük hozzá: saját hitvallása szerint is az); hite azon
ban közelebb áll a nagy oroszokéhoz, mint a Nyugat jámbor irodalmához,
e ezzel megintcsak arról a non-konformizmusról tanúskodik, amely egyé
nisége alapvonásának látszik". Van viszont méltatója - Wolfdietrich
Rasch, münsteri egyetemi tanár -, aki alighanem már bizonyos moder
nebb, befelé nyíltabb és konvencióktól mentesebb, bernanosi-greene-i
szemléleten nevelkedve, éppen ebben a non-konformizmusban, ebben a
hevesen feltörő, sokszor nyers, de mindenképpen "evangéliumi" igényben
látja Böll jellegzetesen katolikus voltát, s éppen így megnyilvánuló kato
Iikus hitében azt a nem-tévedő iránytűt, amely a világ zűrzavarában

eligazítja, viszont "sosem ad neki holmi kényelmes fedezéket vagy öntelt
magabiztosságot" ; nem emeli ki a valóságból és nem teszi közömbössé
semmiféle emberi szenvedés, semmiféle emberi szeretet-igény iránt.
Ugyanakkor "vallásossága teszi oly érzékennyé a jámborság kiüresedett,
külsőségessé vált formáival szemben; mert ez is olyan látszólagos, öntelt
valóság, amit Böll könyörtelenűl leleplez és föltár - s ezzel is kényelmet
len és botránykő másoknak".

Leleplez és föltár, akárcsak a merőben más természetű és. indulatú
Bernanos (szintén örök botrányköve minden konformista langyosságnak
és igénytelenségnek) ; mert mint Bernanosnak volt, neki is ez a legmeg
rázóbb élménye: egyfelől az Üzenet, melyben nemcsak hisz, hanem mély
séges és meleg szeretettel szereti is, másfelől a szomorú tény, hogy rnind
eddig mily kevés tudott valóságga válni belőle. S ha fölteszi a "miért?"
kérdését, Böll az okot nem annyira az egyszerű lelkek, a vezetettek em
beri gyöngéiben véli fölfedezni, hanem inkább abban, hogy sokan a veze
tésre hívottak közül nem voltak elég erősek vagy bátrak világosan és
egyértelműen ellentmondani a rossznak, és nem tartották mindig eléggé
szemük előtt, hogy ha pásztoroknak hívattak és vállalták a pásztorságot,
akkor egyszer s mindenkorra a juhok mellett van a helyük.

** *
Ezek a juhok - ezek a "vámosok" - azok, akik szerényen surrannak

be szegényes, szegényszagú, romos templomokba, mint Hedwig, mint
Káte, mint a pályaudvar melletti bodega mindig mosolygó, szép, fiatal
kiszclgálólánya; meghúzódnak egy-egy hátsó padban, egy-egy oszlop
árnyékában, mint az iszákos Bogner. a főzőlap-tolvaj Walter, a szomorú
Káte, vagy a Magukra maradtak templom-súroló Boldája és morálist
tanulmányozó Glumja; és Böll nemcsak azért van velük, mert elnyomot
tak és szegények és megvetettek, hanem azért is, mert elnyomottságuk,
szegénységük és megvetettségük mélyén, fáradt arcuk egy-egy fölsugárzó
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mosolyában, szívük áldozatkész melegében, szenvedésűk áldozatában, a
"megalázottság és megszomorítottság" szürkeségében meglátja bennük
azt, amit a tetszetős mozgalmak és látványos megmozdulasok szervezői,

a külszín, a mutatós társadalmi homlokzat építői s a maguk karrierjének
egyengetől nem látnak meg: a kegyelmet. Éppen ezért vannak viszont
távol tőle emezek: azok, akik feddhetetlennek tudják magukat s úgy
vélik, egy kis túlfizetéssel meg egy üres' levessel mindent megtettek 
a Frau Frankék és a Wickweberek, akik az első sorokban ülnek és ren
dezett életük önelégültségében bizonyára azt mormolják magukban:
"Hála neked, Uram, amiért nem vagyok olyan, mint ez a tolvaj Walter,
ez az iszákos Bogner, ez a nyomorult Kate" ... Ott ülnek a maguk "erköl
csösségének" gőgjében; pedig mily vitatható az ő rideg, polgári erkölcsük!
Böll ezt is leleplezi.

A Magukr'a maradtak remekbe szabott nagymamája időnként elviszi
unokáját, Martint, a költő Raimund Bach kisfiát a Vohwinkel pincébe
ebédelni. A gyerek látja ott a kéjesen faló nagy-zabálókat, tömött tányér
jaik véres húsai fölé hajolva; és minden alkalommal rosszul lesz, mert
azt képzeli: a zabálók gyermekgyilkosok, leöldösött kisgyerekek rózsaszínű

húsát zabálják.

"Mikor ötéves volt, azt mondta neki egyszer a Nagymama: Na, most meg
fogom neked mutatni, hogyan kell tisztességesen enni - és akkor vitte át
először a Vohwinkel pincébe. Akkor ragadta meg az a kényszerítő elképzelés,
hogya konyhából lemészárolt gyerekek húsát hordják az étterembe, hogy
türelmetlen gyilkosok várakoznak a tálakongőzölgő rózsaszín húsra, és ötéves
kora óta élesen figyelte, hogyan esznek, mit esznek a felnőttek, és merész gon
dolatkapcsolással arra az eredményre jutott, hogy ami ott történik, annak im
m01álisnak kell lennie ... Libacsontot ropogtattak és szopogattak, húst ettek,
véres frissen-sülteket vagdaltak a szeme láttára, és ő valamennyitől undoro
dott. Sokat adtak ki abból a titokzatos valamiből, aminek pénz volt a neve.
Sok papírpénzt és sok aprópénzt - mi lehet más olyan drága, mint a gye
rekhús?"

A kisfiút nyugatalanítja a dolog; Glumtól kér felvilágosítást, ettől a
házukban lakó különös, fogatlan, náci haláltábort megjárt embertől:

mert Glum egy Morálteológiát is olvasgatni szokott, s ő sajátos gyerek
logikával kikövetkezteti, hogy "a Mórálteológiának valami köze van az
immorálishoz". Glum válaszol is agyereknek: "Nézete szerint a Vohwin
kel pincében a gyilkosok nem gyerekeket ettek, sőt, szerinte egyáltalán
semmi immorális sem történt ott - de Glum könyve régi volt, talán
túlságosan régi, és talán ezért nem állt benne semmi ezekről a gyilko
sokról."

Súlyos, elgondolkoztató mondatok. Van egy morális, amely szerint
a Vohwinkel pince zabálói semmi immorálisat nem cselekszenek, utóvégre
enni nem bűn ; és Frau Franke sem cselekszik semmi immorálisat, mikor
szép, bőséges lakásában terpeszkedik az egyetlen zugba zsúfolt Bogner
család szomszédságában; és nem cselekszik semmi immorálisat az az angol
"generális vagy gengszter" sem, akinek tizenhárom szobás villája üresen
áll a város szélén, míg ő Olaszországban időzik és Dante-kutatásokat
végez; mert az ő moráljuk szerint csak az immorális, aki a polgári illem
kódex szabályai ellen vét. Brielachné, a hadiözvegy, akit ezerencsétlen
sorsa már a negyedik férfihez sodor, és ugyanakkor egyreelfásítóbb
szenvedésekbe, egyértelmű véleményük szerint immorális; a péket azon
ban, aki megvásárólja magának Brielachnét, egyáltalán nem minősítik

ezért immorálisnak. Frau Franke szemében Kate, mert megfelelő lakás
híján kénytelen olcsó szállodákban élni házaséletet az urával, kétségkívül
Immorális{ sőt, a Willibrord páterszerű papok szemében immorá.lis a maga
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módján az összebombázott Hétfájdalmú Szűzanya templom parasztos arcú,
fáradt lelkésze is. Csakhogy ez amorális - Böll egész műve tiltakozva,
figyelmeztetve, lázongva ezt hirdeti az ábrázolás nyomasztó, lelkiisme
retet megrázó és fölrázó erejével - "régi, talán túlságosan régi"; mert
akármit mond a derék Glum: a Vohwinkel pince pénzes zabálói, a mások
kenyeréből meggazdagodó Wickweberek, a feszesen ájtatos, mások nyo
mora iránt közönyös Frau Frankék igenis immorálisok; és a kis Martin
Glum ellenére is jól sejti, hogy ha nem is áll róluk semmi a Morálteoló
giában: gyilkosok, gyermekgyilkosok. Nem leölt kisgyerekek húsát zabál
ják; de miattuk, az ő önzésük vagy közönyük miatt ölnek meg még meg
sem született kisgyerekeket. mert nincs miből etetni és ruházni és nevelni
őket; és miattuk van, hogy gyerekek egyáltalán meg sem foganhatnak,
mert nincs hely, ahol férj feleségével együtt lehet, ha szegény és kibom
bázott, legföljebb néha egy-egy mocskos, sivár hotelszobában, amennyiben
a férj föl tud hajtani valahol annyi pénzt,amennyit egy hotelszebáért
kérnek.

Káte gyerekei csak akkor lélegzenek föl, csak akkor játszhatnak kint
. a folyosón, ha Frankéék nincsenek otthon; azon a szombat délutánon pél

dául, amelyen az Egy árva szót se szólt kezdődik, mert ezen a hétvégen
elutaztak "a katolikus nőszövetség ülésére".

"Az ajtók zárva, s a fogasen csak az az ócska kalap lóg, melyet Franke úr
akkor hord, ha lemegy a pincébe. Az új tapéta az ajtónkig ér s az új festés az
ajtébenyíló közepéig, ahol a mi lakásunk bejárata van: egyetlen szoba ez, desz
kafallal kis zugot kerítettünk el belőle, ott alszik a legkisebb gyerekünk. ott
tároljuk a lím-lomot. De Frankééknak egymaguknak négy helyiségűk van:
konyha, nappali szoba, hálószoba és társalgó, ahol Frau Franke a számtalan'
látogatót és látogatónőt fogadja. Nem is tudom, hány bizottságnak a tagja, nem
is tudom, hány választmányé, nem érdekelnek az egyesületeik ...

. . . Féltem a gyerekeimet, mert semmitől sem tudom megoltalrnazni őket:

sem az emberek sztvtelcnségétöl, sem Frau Franke sztvtelenségétől, aki mínden
reggel áldozik ugyan, de valahányszor valamelyik gyerekem WC-n volt, kirohan
dolgozószebájából és ellenőrzi a WC tisztaságát, és zsémbelődni kezd a folyosón,
ha egyetlen csöppnyi víz érte a tapétáját; már csak ha hallom, hogy valamelyik
gyerek lehúzza a WC-t, kiver a verejték" ...

Azon a vasárnapon - (mert az Egy árva szót se szólt szintén egyetlen
nap története) - két ünnepség is van a városban: egy katolikus, körme
riettel. ünnepi beszéddel a katedralis előtt, s egy másik: a droguistáké; s
ők, szegény Lammok, hallgathatják a pályaudvar melletti ócska szálloda
sivár szobájában mindkettőnek a zajait: a hangszórókból feléjük harsogó
kegyes közhelyeket, meg a droguisták reklámszóró repülőinek zúgását:
ahogy tarka ejtőernyőket engednek le és színes gumigólyákat, egy óvszer
firma hirdetéseit; miközben a szerenesétlen asszony most már biztosan
tudja, hogy hatodik gyermekét hordja méhében. De ünnepségek és moz
galmák lármájában ki törődik ezzel a megszületendő kis élettel; ki törődik

velük, ki gondol rájuk; árva "juhokat", ki legeltetiőket?

* * *
Ezt kérdezi Schrella is, az építész Róbert Fáhmel hajdani iskolatársa,

amikor a Biliárd fél tízkor egyetlen napján ~ 1958. szeptember 6. 
hazatér a hosszú emigrációból, amibe a nácik kényszerítették. Részt vesz
a Fiihmelnagyapa nyolcvanadik születésnapi ünnepségén; a Prinz Hein
rich szálló erkélyéről a családdal együtt ő is végignézi a fasiszta pará
dékra félelmesen emlékeztető fölvonulást. Látja lent sürögní-Iorogní
ugyanazo'kat, akik annak idején szöges korbáccsal véresre verték: Nett
lingert, aki pillanatnyilag "demokrata meggyőződésből", és Vacanót, aki
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"javíthatatlanul" ragaszkodik régi elveihez; és még csak nem is az döb
benti meg, hogy míndenütt ezeket látja, hanem az, hogy a többieket nem
látja sehol. Fölidézi egy emigrácíós emlékét: "Egyszer egy öregember azt
mondta nekem a Hyde-parkban: ,Ha hisztek benne, miért nem teszitek,
amit parancsolt?' Butaság; nem reális dolog, ugye Róbert? Legeltesd bá
rányaimat, Róbert; de ők csak farkasokat neveltek" ...

Hol vannak a juhok pásztorai? Kétségkívül vannak pásztorok; és
bizonyos, hogy nem ilyen helyeken találkozni velük. Ott van például a
pályaudvar melletti Hétfájdalmú Szűzanya templom lelkésze; vagy ott
van Serge, aki kölcsönöket ad Bognernek, hogy a feleségével találkozhas
sék, és másnap tapintatosan úgy tesz, mintha semmire sem emlékeznék,
nehogy megalázza ezt a folyton porig alázott embert. S ott van Schrelláék
egykori iskolatársa, Enders. De hol van ez az Enders? Róbert, Sehrella
tudakozódására elmondja, hogy Endersa háború alatt remek prédikáció
kat tartott, és most eldugták egy isten-háta-mögöttí faluba, ahol nem
értik és hülyének nézik, mert azt hirdeti, hogy minden ember testvér.
Kommunistának tartják, óvakodva szemlélik; "Enders legeltetné a juho
kat, de csak bakokat adnak a keze alá; gyanús, mert túl sokat prédikál
a hegyibeszédről" ...

Akiket úton-útfélen látni: azok megint a szervezők, a mozgalmak
lázában égők, minta Magukra maradtak Willibrord pátere. Ö a katolíkus
értelmiségieket szervezi, megbeszéléseket rendez, Tagungokat tart, ahol
hajdani lelkes náci ideológusok és irodalmárok tartanak referátumot "a
szellemi alkotó ember viszonyáról az egyházhoz és az államhoz a technika
korában" s a jelenkori líra helyzetéről. A páter brernichi "napjainak"
egyik előadója az a Schurbigel, aki "a háború után fölfedezte a hit ellen
állhatatlan gyönyörűséget (gyakran történt ennél hivatkozás Saulus pél
dájára); barátai meglepetésére hivő kereszténnyé és katolikus művészek

fölfedezőjévévált"; Nella azonban, a keleti fronton elesett Raimund Bach
költő özvegye még jól emlékszik rá, hogy a harmincas években gyakran '
megfordult náluk: "... késő éjszakáig maradtak vendégek, politikai viták
kal töltötték az időt, vitatkoztak Schurbigellel, aki fölszólította őket, hogy
lépjenek be az SA-ba és töltsék meg az SA-t keresztény szellemiséggel;
élesztő, meg kovász volt a szavajárása, meg ilyen mondatok: a nemzeti
szocialízmust keresztényeszmeiséggel áthatni" ... A másik előadó pedig,
aki bemutatkozóját tartja Brernichben, nem más, mint Gáseler: ugyanaz
a Gáseler, aki egy pökhendi parancsával Kalinovkánál Raimund Bachot
a halálba küldte, "teljesen legálisan, azelképzelhetö legkevésbé föltűnő

módon: a háborúban gyilkolta meg"; ugyanez a Gáseler próbál most Nel
Iának udvarolni; ugyanez a Gáseler viszi Nellát elegáns autóján Brer
nichbe, s amikor az asszony kiejti a Kalinovka nevet, egy arcizma rándu
Iása nélkül, zavartalan eleganciával mondj a:

"... - azt hiszem, én is voltam ott. 42 nyarán Ukrajnában voltam. Ugye
furcsa. .. Elfelejtek mindent, tervszerűen elpusztítom az emlékeimet. El kell
felejteni a háborút.

- El - mondta Nella. - Az özvegyeket és árvákat is, minden piszkos
dolgot, és szép, tiszta jövőt építeni. Betétkönyvet nyitni a Betéti Bankban.
Elfelejteni a háborút és emlékezni a tábornokok keresztnevére. (Giiseler ugyanis
az imént bizalmaskodva mint Erwint emlegette Rammelt.)

- Istenkém - mondta Gaseler -, megtörténhetík, hogy az ember vissza-
esik a korábbi évek szóhasználatába.

- Igen - mondta Nella -, éppen ez az: a korábbi évek szóhasználata.
- Olyan nagy hiba ez? '
- Hiba? - kérdezte Nella. - Hiba az, ha egy vásott kölyök almát csen.

de én nem hibának, hanem egészen más valaminek fogom föl azt, hogy a maga
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beszédéből a korábbi évek szóhasználata olyan világosan kihallatszik . .. Ha
becsületes volna és a háborút dicsőítené, ha őszintén föltárná, mennyire vágyott
arra a győzelemre, amit megakadályoztak - de hogy ilyen címen tartson elő

adást: .Mít várhatunk a jelenkori lírától', ez egy kissé hátborzongató."
Ezek a hajdani, többé vagy kevésbé véreskezű nácik egyetlen váll

rándítással változnak Saulusból Paulusszá, s időnként ijesztően visszaes
nek a korábbi évek "szóhasználatába": A mozdulat, ahogy az egykor
megkorbácsoltnak udvariasan 'tüzet adnak, ugyanaz a mozdulat, amellyel
annak idején a labdát vágták az arcába, és öklükkel vágtak az arcába és
kézigránátjaikat hajigálták.

Schrella megérkezik (Biliárd fél tizkor); a határon azonnal elfogják,
mert még mindig "gyanús", egy diákkori merénylet kísérlete miatt, amit
naívan és gyakorlatlanul szadista és náci tornatanáruk. Vacano ellen ter
veztek. A börtön, ahová dugják, ugyanaz, ahová a nácik vetették áldoza
taikat; "ezeket a falakat, az udvar fölött ezt az eget látták utoljára Ferdi
szemei, s talán ugyanennek a direktornak a szava volt az utolsó emberi
hang, amit hallott" ... Schrellát most sietve kiszabadítja a finom szivaro
kat szívó, tekintélyes és ismét hatalmas Nettlinger: ugyanaz, aki régen a
szöges korbáccsal verte; érdekes helyzet: "Föltétlen politikai ellentét az
iskolatársak közt; üldözés, kihallgatás, szökés, vérre menő gyűlölet - de
huszonkét év múltán éppen a félelmes üldöző az, aki a hazatérő szöke
vényt fogságából kiszabadítja." Látszólag szerepváltozás ; de Schrella
tudja, hogy a szerepek ugyanazok. "Mert annak idején az volt az ártal
matlanná tevésem. hogy becsuktak, ma pedig az, hogy kiengednek." S ami

'az egészben a legfélelmesebb: Nettlinger még csak nem is gonosztevő,

még csak nem is cinikus; már-már "jóhiszeműen" ugyanúgy demokrata
ma, ahogy hajdanában náci volt, rendszeresen, szorgalmasan, kötelesség
tudóan. Ahogy Schrella gondolja, riadtan Nettlinger ökölsújtásszerű tüzet
kínálásától: "Uclvariasságod rosszabb, mint udvariatlanságod valaha is
volt; serénykedesed ugyanaz maradt: ugyanezzel vágtad arcomba a labdát,
és most ugyanezzel adsz nekem tüzet." És: "Jótéteményeitek majdnem
szőrnyűbbek, minta gaztetteitek."

De ezek a kegyetlenek, ezek a közvetett és közvetlen gyilkosok, N ett
Iingerek és Gáselerek és Schulbigerek és gyermeküket fölakasztó anyák
(mert Er hat es befohlen) azonnal az isteni irgalomra hivatkoznak, ha
róluk van szó. Schulbiger Saul példájára hivatkozik; Nettiinger azt
mondja Schrellának, aki gaztetteiknél szörnyűbb jótetteikről beszél: "Ti
pedig kegyetlenebbek vagytok Istennél, aki megbocsátja a megbánt
bűnöket"; s mikor gyermekgyilkos édesanyja elj ön Mariannéért és el
akarja vinni őt nevelöszüleitől,Marianne pedig iszonyodva tiltakozik:

,,- Ez lehetetlen, mondták, ez a cinizmus természetellenes. - Igen, felel
tem: Ö parancsolta így: ez volt a természet ellen. - Azt mondták: Hiszen több
mint tíz éve, hogy megbánta; és én azt feleltem: Vannak dolgok, amiket nem
lehet megbánni. - Keményebb akarsz lenni, mint ítéletében Isten? - nem,
mondtam, nem vagyok Isten, tehát nem lehetek olyan szelíd, mint ő."

Nemzedékek elpusztítását, lelkek mérgezését, népek megtiprását,
világ-gyújtogatast nem lehet elintézniazzal, hogy valaki leveti a régi,
vérfoltos egyenruhát és elegáns polgári ruhát ölt magára. Nem elég új
ruhát ölteni; az új embert kellene magukra ölteni, s levetni a régit. Ök
azonban mintha pusztán csak ruhát cseréltek volna: báránybőrbe bújtak,
Tagungokon referátumokat tartanak ésa líra jövőjéről értekeznek,
ugyanúgy, ahogyagázhalálra szánt zsidókat szállító kocsi két sofőrje

nézegeti elérzékenyülten az Adám hol voltál?-ban az otthoni, idilli fény
képet, mely "bájos kislányt ábrázolt, aki fehér nyuszijával játszadozott
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egy réten". Nettlinger azt mondja: "Demokrata vagyok, mégpedig meg
győződésből"; a derék, öreg Jochen pedig azt gondolja a Prinz Heinrich
szálló bürójában: "Vigyázat, SchreUa úr, vigyázat; néha azt gondolom:
mégis ők győztek."

A Fáhmel nagyapa nyolcvanadik születésnapjának estéjére (Biliárd
fél tízkor) kijön a denkilingeni elmeszanatóriumból az öregasszony is, a
Fahrnel nagyapa felesége: a "bárány", aki az első pillanattól fogva min
den idegszálával. minden szavával és minden tettével tiltakozott a náciz
mus ellen, és a nácizmus összes előzményei ellen, akár "a császári bolond",
akár "az Östulok", Hindenburg jegyében álltak. Most ott ül a hotel erké
lyén, ugyanott, ahonnét valamikor régen egy másik fölvonulást nézett,
egy világháborús masírozást, és benne az urát, még mint fiatalembert,
ahogy vizsgázik előtte és megállja a próbát: nem úgy masírozik, mint a
többi, nem az egyszerre-lépés dobogó gyönyörével, hanem a különálló
iróniájával ; ugyanott ül, nézi lent a másik fölvonulást, amely ugyanolyan,
és nézi ugyanazokat az arcokat és "fél, talán még jobban, mint akkor".
Akik körülötte ülnek: az ura, a fia talán mindezt megszekták már; ő

azonban inkább visszakívánkozik ártatlan őrületébe. Folyik minden
tovább, más ruhában ugyanazok az arcok, ugyanazok az emberek, ugyan
azok a farkasok; "ezek egy kézmozdulatnál is kevesebbért kivégeznek;
nem is kell szűletési bizonyítványokat felkutatni: kíirtanak, ha nem tet
szik nekik a képetek. Vak vagy? Nem látod, hol vagy? s hogy mind a
Tulok szentségéből ettek?"

Ugyanazok, más ruhában, de legbelül ugyanúgy, fölvonulásokon és
hivatalokban, Tagungokon és minisztériumokban: és megint "egyesek,
kevesen, a Bárány szentségébőlesznek, és mások a Tulok szentségéből"; és
megint vannak, akiknek "a Bárány szentsége nem csillapítja éhüket, de a
Tulok szentsége bőséges táplálékot ad nekik"; és megindula dolgok átfes
tése is, úgy, ahogyan ugyanazoknak kedvező. A halálba taszított Raimund
Bach költő barátja, elpusztításának tanúj a, elviszi egyszer a kis Martint,
a költő félárva fiát, akinek apja helyett az apja, azokba a most gomba
tenyésztő pinceként szolgáló kazamatákba, ahol egykor Raimundot és
Albertet együtt verték. rúgták. kínozták a nácik, mert ők sem akartak
"a Tulok szentségéből" enni.

"A nácik tették: ezt a sz6t ő (a kis Martin)' nem tudta világos képzetekhez
kapcsolní, és ezt a szót Albert másképpen értelmezte, mint ahogyan az iskolá
ban értelmezték. Az iskolában borzasztónak tartották azt, ami immorális, de ő

Brielach anyját nem tartotta olyan borzaszt6nak ... Albert szerint a nácik
rettenetesek voltak, de az iskolában azt tartották, hogy nem is voltak olyan
rosszak, inkább az oroszokt61 rettegtek már, mint a nem is olyan rossz nácik
tól . . . Tudta, hogy Albert nem hazudott és hogya nácik borzalmasak voltak,
ha Albert mondta; de Albert ezzel a véleményével egyedül állt, mindazokkal
szemben, akik szerint nem is voltak olyan rosszak." (Magukra maradtak.)

Gáseler most Nellának próbál udvarolni, esztétikai előadásokat tart,
katolikus Tagungokon serénykedik; de időnként "visszaesik a korábbi
évek szóhasználatába", és semmi biztosítékunk ninos felőle, nem fog-e
adandó alkalommal visszaesni a korábbi évek kézigránát- és revolver
használatába is. Mi sem könnyebb, mint a ruhát levetni, a régire vissza
cserélni, a Tagungakról a "Bárány szentségét" kisöpörni és helyreállítani
a "Tulok szentségét", a templom helyére elültetni a szent tölgyfát és friss
kedvvel, pihent erővel újra nekilátni a "bárányok" üldözésének.

Az egyensúly vajmí kétes, bármelyik pillanatban fölborulhat. Egy
betű elírása, és a Dinamikból újra D inamit lesz. Robert Fáhmel Irodája
most épület-statikai számításokat vé,'~z, Robert és három munkatársa:
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Schrit, Kanders és Hochbret, az őrült .Jömezös" generális híres, precíz
robbantó-brigádja ; elég egy "levelezőlap": leteszik a vonalzót és robban':'
tanak tovább; elég a mérleg nyelvének egyetlen billenése, és a Gáselerek
pökhendi parancsokkal ismét halálba küldik a Raimund Bachokat, halál
táborok szadista Filskeitjei (Adám hol voltál?) újra halomra lődözik 'ja
litániát éneklő katolikus zsidó nőket, ésa szorgalmas Schulbigerek újra
lelkes és alapos tanulmányokban méltatjákaz eljövendő Tulkot dicsőítő

költeményeket. Elég egy lökés, és megindul a pusztítás eszelős gépezete,
mely a téboly tehetetlenségével akkor is tovább működik, amikor már a

, rombolás szempontjából sincs értelme: a háborúnak vége, de Felnhalsot
még megölik, szülőházát még rommá lövik; a háború már elveszett, de
Marianne kisöccsét még fölakasztják ; és Robert még fölrobbantja a
kissatali kolostort, pedig már mindent föladtak, és "Schussfeld" külön
ben is őrült, és repülőknekegyébként sem kelllőterület...

"Építette Heinrich Fahmel 19D8-ban, 29-ik életévében; lerombolta
Robert Fahmel, 1945-ben, 29-ik életévében" - ezt a föliratot lehetne
beleilleszteni az újjáépülő kissataliapátság falába. Joseph, a legkisebbik
Fahmel, Heinrich unokája, Robert fia ott dolgozik az újjáépítésnél Mit
csinál majd Joseph, ha huszonkilenc éves lesz? Épít vagy rombol?

Böll egész műve ezt az aggódó, szorongó, óvó és intő kérdést kiáltja.
Leghatalmasabban a legutolsó, a Biliárd fél tízkor.

* * *
Robert Fáhmel mindennap fél tíztől tizenegyig a Prinz Heinrich ho

telban biliárdozik, ugyanúgy, ahogy emigrációjuk alatt biliárdozott Hol
landiában Schrellával (Róbert utóbb Edithet vette feleségül, Schrella
hugát, aki megeskette rá, hogy "sosem fog a Tulok szentségéből enni");
közben a kis boyjal beszélget, Hugóval, akinek a mcsolya Edith m06O
lyára emlékezteti, s akit majda regény végén örökbe fogad. "... fehér a
zöldre, piros a zöldre, gördültek a golyók; fölszabdalt évek, egymásra
halmozott évtizedek, és percek, percek, nyugodt hangon föltálalva, mint
az öröklét" ... - így bontakozik ki előttünk, egyetlen nap - 1958. szep
tember 6. - keretében fél évszázad története; három nemzedék sorsa,
háromszáz lapon; hihetetlen tömörítésben a történelem. És - jelképes
értelemmel is - egy épület, a kissatali apátság története. Amit az apa
fölépít (5 ez volt első nagy műve, ezzel nyerte meg élete csatáját), és amit
a fia fölrobbant.

A fiú, Joseph, az újjáépítési munka közben majd egy freskó tövében
megtalálja az apja kézjegyét; ebből tudja meg, ki pusztította el az apátsá
got, és az ő számára majd ez lesz az az iszony-élmény, ami Ruthnak Krott
tanító tízórai-lopása, Mariannénak akisöccse fölakasztása, Walternak az
ifjú évek kínzó éhsége. De hogy az apja míért robbantotta föl a kolos
tort, azt nem tudja; és tettét maga Róbert sem tudja megmagyarázni az
amerikai tisztnek, aki efelől vallatja, ugyanabban a vasúti restiben, ahol
tizenhárom évvel később, a denkilingeni elmegyógyintézetbőljövet, és az
újjáépülő Kissatalba tartva, apjával a vonatot várják, az öregúr nyolc
vanadik születésnapjának délutánján. Miért tette? - talán játékból, feleli,
és az amerikai csodálkozik a németek különös "játékain". Mert az igazi
okot nem lehet megfogalmazni ; ahhoz ennek a regénynek a roppant
tömör, őrvénylően zsúfolt háromszáz lapja és egyetlen napba tömörített
fél évszázada kell, hogy az ember ezt az ígazi okot megértse. Talán nem is
megértse, hanem csak értse; az igazi okot, a Hitler-jugend dal foszlányai
val, a családokat szétrúgó náci fiúkkal, "a Tulok szentségével" és a szöges
korbácsokkal, melyekkel azokat verik félholtra, akik "nem esznek a Tulok
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szentségéből", és az arcokról örökre letörölt mosolyokkal, a lelkekben
örökre elpattant rugókkal, s az üldözött és megkinzott, eltüntetett és meg
ölt Lammok emlékével, akiket még pásztoraik sem mindig úgy legeltették,
ahogyan kellett volna.

"Talán azért tette, mert fél tucatnyi szerzotes fölment Szent Iván napkór
a Kozákdombra. s ott, mikor föllobbant a tűz, rákezdtek az Es zitte7'n die
morschen Knochen-ra; Ottó (Róbert öccse, a fasisztává lett Fáhmel-fíú) gyúj
totta meg a tüzet, és Ő. Róbert is ott állt, karján a kisfi ával. a szőkefürtős

Josephfal, aki tapsikolt örömében a fölcsapó tűz ,~áttán; Edith, mellette. a
jobbját szorongatta; és talán azért is tette, mert Ottó még csak idegen .sem volt
számára abban a világban, ahol egyetlen kézmozdulat az életébe került az
embernek; s körben a szentívántüze körül adodringeni, schlackringeni, kiss
Iingeni és denklingeni fiatalság; falusi lányok és legények fölhevült arca vilá
gított a szentivántüze vísszfényében, s mind énekelték, amit a derék szerzetes
elkezdett: Es zittern die morschen Knochen. Bőgve, kezükben fáklyával vonul
tak lefelé a hegyről; és ő most mondja ennek a fiatalembernek, hogy azért
tette, mert nem követték a Legeltesd bárányaimat parancsát?"

Róbert fölrobbantja az apátságot; de az apátságot újra föl lehet épí
teni. Az országot nyomorba döntötték, és a nyomort meg lehet szüntetni,
hogy az éhező németekből pénzes németek lesznek, akik soha semminek
nem kérdezik meg előre az árát; de a halottakat nem lehet föltámasztani,
és a lelkekből az iszony stigmáit nem lehet kitörülni. A kazamatákat ki
lehet adni gombatermelőknek,de a kazamatákban ontott vért nem lehet
kimosni a történelemből. Az öreg Eáhmelt a háború után megteszík újjá
építési Iölügyelönek, és ő azt gondolja: megjött a béke, elmúlt a borzalom,
kezdődik az új élet;

,,mikor egy napon egy angol parancsnok' men tegetődzött nálam, amiért a
Honorius-templomot bombázta és megrongálta a tizenkettedik századból szár
mazó golgota-szoborcsoportot; nem Edith miatt mentegetődzött - (akit légitá
madás ölt meg) -, hanem csak a tizenkettedik századi szeborcsoport miatt;
sorry; tíz év óta először nevettem, de nem jó nevetés volt - és letettem a hiva
talomat; újjáépítési felügyelő? minek? mikor minden század minden golgota
szeborcsoportját odaadtam volna érte, ha még egyszer láthatnám Edith moso
lyát, még egyszer érezhetném kezét a karomon; mit számít a Király sok kép
mása a Király követének valódi mosolyához képest ?" . ' .

* * *
1917: Róbert még csak két éves, Ottó még meg sem született; a

"dinasztia-alapító" Fahmel, mint első-világháborúskatona, éppen szabad
ságon van otthon. Idősebbik gyereke, Heinrich egy Hindenburgot dicsőítő

verset tanulgat - nemsokára úgy is hal meg: ennek a szörnyű versnek
a sorait ismételgetve önkívületében; de Johanna, az anyja, később majd
a denkílíngeni elmegyógyintézet ártalmatlan őrültje, akit talán csak azért
tartanak őrültnek. mert jobban és következetesebben élt és látott, mínt a
többiek: Johanna kitépi a gyerek kezéből a cédulát, az Östulok dicséretét,
darabokra szaggatja és ledobja az utcára; oda hullanak a kis papírpillék
Gretz boltja elé, akinek fasiszta fia majd a saját anyját fogja följelen
teni ... és az öreg F'áhmel, ahogy nyolcvanadik szűletésnapjánezt az ernlé
két fölidézi, már tudja, hogy "az irónia nem elég és sosem lesz elég, az
csak a kiváltságosak narkótikuma, s nekem azt kellett volna tennem,
amit Johanna tett".

, Az irónia nem elég; és még a szatíra sem elég. Ez a mű kellett. hir
telen fölnyílá nagy távlataival, megdöbbentő korrespondencíáival, mély
szirnbolikájával, és nem kevésbé mély emberségével, hogy Heinrich Böll
intelme és tanúságtétele megkapja a maga megföllebbezhetetlen törté
nelmi akusztikáját. Minden müve erkölcsi tett is; de mindeddig legna
gyobb erkölcsi tette ez a regény: a Biliárd fél tizkor.
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Erkölcsi tett, de ugyanakkor nagy művészi tett is; minden bizonnyal
korunk egyik legjelentősebb alkotása. Mint egyik méltatója, Karl August
Horst mondja: "Aligha ismerek a háború utáni irodalomban regényt,
melyból oly szükségszerűen kiérződnék az elhivatottság arra, hogy a lel
kek zűrzavarát megvílágosítsa, s ugyanakkor a szakramentális szférájáig
hatolj on előre." Hatalmas, ritka feszültségű konstrukció; reális szimboli
kájával mintha egyszerre sűrűbb halmazállapotúvá tudta volna tenni
epikumát, s ezzel új, sajátosan modern formát teremtett a történelmi
regénynek.

•
ARATNAK

Rekkenő hőség. Fény özönében
fürdik a határ. - Miért, miért nem,

pihenés helyett cipel a lábam,
ismerős utat járok a nyárban.

Szarkaláb, pipacs rámintegetnek,
érett kalászok hívnak-követnek.

. . . Eppúgy, mint hajdan, aratni kéne!
Kasza, sarló vagy kötő a kézbe!

Erett határba nem kell a bámész!
Láss a munkához! Pihent vagy! Ráérsz! ...

Ki mondja mindezt? - Néhai gazdám?
'Űrökre alszik öles domb alján!

Ki mondja mindezt? - Vagy, mint a vének,
társtalanul csak magam beszélek?

Cipelő lában újra megindul,
csupán a fahíd korlátjain túl

áll meg. - ... Vizet hozz! Lábaid szedjed!
Addig majd magam kötöm helyetted! ...

Nézem a forrást, kulacsom nincsen,
hétszínű fény van oldva a vízben;

ennél jobb italt sohasem ittam,
itt csillog, gyöngyöz már markaimban,

tikkadt torkomra hajtja a nyelvem.
Nézem a tiszta víz tükrét csendben,

s nem az néz vissza rám, aki voltam.
- Egy csitri veréb fürdik a porban,

és csúfolódva rámcsiripelget,
jó, hogy nincs kavics a forrás mellett.

Egyszerre végeszakad a csöndnek,
a falu felől feldűbörögnek,

majd a dúsmagú földekre térnek,
- perzsel a nyár -, aratnak a gépek!

Zala József
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