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Egy születés
története
Egy zord, esős márciusi éjszakán, a világháború kellés közepén,
Franciaország földje csomókban, morzsákban és cserepekben ta
padt a katonacsizmákhoz, a lovak patájához, a kocsikhoz, a fegy
verekhez és az edényekhez. A könnyű tábori tüzérség egy mélyen
a front mögött meghúzódó falucskában szállásolta el magát, amely
tíz házat sem számlált az út mentén, és maroknyi apró kunyhó
formájában szóródott szét a répaföldek között. Libercourt-lepetit
nek hívták vagy Couchy-les-champs-nak, vagy Le Mesnil-nek,
vagy az ördög tudja, hogy. Akkoriban a legbonyolultabb szó is az
örökkévalóság mérföldkövét jelentette nekünk, ma pedig mindent
összekeverünk, neveket, személyeket, dátumokat, tájakat, képeket,
szagokat, mindez éppen olyan gyorsan szétfolyik emlékezetünk
ben, mint az elesett bajtársak arca; ami újra feltámad bennünk, an
nak már más a szerkezete és a színe - talán a vére, a szívverése
is megváltozott, a lélegzete, a csontjai és az agya is más, csak
remélhetjük, hogy a halhatatlan lélek minden átváltozással dacol,
és valóban tovább él minden újjászületés után. A katonák, akiket
az elszórt kunyhókban szállásoltak el, nem voltak éppen vidámak,
a vékony ösvényeket elöntötte a sár, vaksötétben botorkáltak, az
ember könnyen letért az útról - Belgiumban is az egyik társuk,
akit kávéért küldtek, beleesett egy félig beszakadt, fedetlen kerekes
kútba, napokig nem került elő, és csak akkor leltek rá, amikor már
bűzleni kezdett odalenn. Ezért az a három katona is komoran bal
lagott, akiknek az a sors jutott, hogy a legkülső kunyhóba kellett
beköltözniük, különösen a legfiatalabb volt rosszkedvű, mert őr

ségre is beosztották, tehát éjjel még négyszer meg kellett tennie az
utat. Vállukon egy köteg szalmával botorkáltak, a szár szúrós vége
összekarmolta a hátukat, a lópokróc a karjukon átvetve, így lépdel
tek nehéz lovaglócsizmájukkal a sárban, feszülten követték a szál
lásmester zseblámpájának ingó fényudvarát. "Laknak itt civilek
is?" - kérdezte az egyik. "Két nő." Figyelem! "Miféle nők?" 
"Fiatalok?" Nincs válasz. És már meg is nyikordul a kulcs a zárban,
fénygerenda, füst- és istállószag, párás levegő az esős éjszaka és az
ajtó résében. Egy Idős asszony állott, arca akár egy oszlásnak in
dult gyíké. Keze akár egy tyúk kemény karma. Hangja egyszerre
hörög és sípol, szinte érezni lehet a szagát. Nem mozdul a sötét
sarokból, ahol meghúzódott - mint egy állat az odújában, ha a
keresztgerendán nem függne egy pislákoló mécses, fölötte pedig
egy feszület friss bukszuságakkal díszítve, azt hihetnénk, téli álmát

370



alussza itt; így olyan, mintha tegnap lett volna virágvasárnap, a
kunyhó szinte bensőségesen befogadó. A katonák tekintete most a
másik sarokba vetődik, ahol nem világol kis olajláng, és a zseblám
pa fényében egy alacsony fekhely tűnik elő, majdnem összeroskad,
régi takarók fakó rongyait halmozták egymásra, alatta forog, hul
lámzik, domborodik, csavarodik valaki, kezdetben némán - nem
látni mást, csak a nyugtalanul mozgó rongyhalmot. És akkor, akkor
mintha hang szűrődnék át; az elrejtett, elásott állat; hangot adnak
a rongyok, felnyögnek a piszkos anyagcafatok, ijesztően, fojtottan,
kínnal - és aztán kiáltás hallatszik a megrázkódó rongycsomó alól,
kétszer, háromszor, ötször, a fekhely feldagad, kipukkad, elnémul
- mintha meghalt volna. A katonák hozzászoktak a háborúban a
kiáltásokhoz, hármuk közül az egyik egy nagy ütközetben már
feküdt a kötözóben, most azonban mindnyájan tanácstalanul, osto
bán meredtek a homályba, egymás mozdulatait lesték, egyikőjük

sem lépett be. Közben a szállásmester eIszeIeIt, alkalmasint nem
akarta megvárni a szemrehányásokat és a rázúduló panaszokat. A
három katona elhagyatva állt az odú bejárata előtt, a torkukat kö
szörülték, míg a legfiatalabbnak legurult a válláról aszalmaköteg,
mert elzsibbadt a karja, odaesett a többiek lábához, és ezzel végre
megszakadt az igéző átok. Minden olyan barátságos volt, a mécses
alatt szinte eltűnt az öregasszony, a rongyhalom hallgatott és meg
sem mozdult, gyorsan egy gyertyát tapasztottak a kunyhó deszka
falára, megpillantottak néhány fahasábot, rárakták a kandallóban
maradt parázsra, az ajtó mellett egymásra fektették a szalmaköte
geket, találtak egy vízzel teli kon dért, a láng fölé akasztották, és
előásták a kávésdobozokat. De a tűz nem akart rendesen szelelni,
a legfiatalabb letérdelt, hogy aláfújjon, de amikor éppen nagy leve
gőt készült venni, felemelte a fejét, majd ismét előregörnyedt, de
akkor úgy megijedt, hogy majdnem lelökte a rostélyról akondért.
A többiek is megmerevedtek, visszafojtották lélegzetüket. A fakó
rongycsomó alól mozdulatlanul, zajtalanul kiemelkedett egy arc:
széles, sápadt, kócos barna fürtök hullottak elé, formátlan, duzzadt
ajkai vastagok és szétnyíInak, mintha kiáltani akarnának, a szemé
ben semmi emberi, kifejezéstelen, de nem is állatszemek, nem üve
gesek, mint egy halotté - ilyen szembe mindhárman néztek már,
ismerik az eszméletlenül tomboló fájdalmat. Ekkor az egész rongy
halom dagadni kezdett, görcsösen magasra tornyosodott, az egyik
takaró lecsúszott, egy testrész bukkant elő alóla, egy meztelen váll,
az arcra árnyék vetült, hajfürtök villantak vadul - és hirtelen egy
borzalmas ordítás hallatszott, még-rettenetesebben tört elő, mint az
előbb. Azután csönd. Nyomasztó. Mintha parancsra tették volna,
kurta léptekkel egyszerre mind a hárman elindultak a fekhely felé,
aztán zavartan megtorpantak. Az első katona, akit Weigelnek hív
tak, egy idősebb bányász a Westerwald vidékéről, a második, Bopp,
aki sört szállít Hanauban, és a harmadik, Thomas, egy tizennyolc
éves diák. Weigel végre elhatározta magát, egy.kicsit visszahajtotta
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a takarót, és a zseblámpát jó magasan az ismeretlen test fölé tar
totta, amely súlyosan feküdt lent, és mintha nagyon gyorsan léleg
zett volna. Felbátorodott, alaposan szemügyre vette, mi az, megta
pogatta a takarókat és rájuk tapasztotta a fülét. "Vajúdik", mondta,
"görcsöl" - a többieket megnyugtatták szakszerűertpontos szavai.
Bopp, akit Schorschnak becéztek, felnevetett és odalépett az ágy
hoz, Thomas háta borsózott, de lábujjhegyre állt, hogy átlásson
Weigel válla fölött, és a nő ekkor egészen nyugodtan felemelte a
fejét, barátságosan végigmérte a három katonát, és mosolygott.
"Szólítsd meg", súgta Weigel Thomasnak, de nem volt szerencsé
jük, úgy tűnt, hogy a nő nem ért franciául, vagy nem akarja meg
érteni őket, becsukta a szemét, hangosan ásított, és lassan, nehéz
kesen befordult a fal felé, mint egy vemhes állat, és közben látni
lehetett, milyen valószínűtlenül nagy a hasa.

Ezen a vidéken a tavaszi időjárás rendszerint túl korán meg
hozta a meleget, a gyenge növények és csemeték már februárban
viruini kezdtek, a nedves, felkészületlen földet csenevész rügyek
árasztották el, a meleg csúszós kis csírákat csalt elő a vetésből, és
védtelenül hagyta őket a visszatérő fagy haragos ágyúival szem
ben. Három napon át dühöngtek. jégesővel, hózáporral és fel
hőszakadással. Most azonban, amikor másodszor került sor Tho
masra az őrségben, hajnali három és öt óra között, kicsit csillapo
dott a támadás, a hirtelen beálló szélcsendben a felhők szakado
zott rajokban egymást űzték a telihold előtt, és a nedves fagy a
földből kipárolgó langyos, földszagú, párás levegővel keveredett.
A nyugati égen váltakozó vörös fény tündökölt, hatalmas, hal
vány villámok hasították át a horizontot, tompa, halk dörej kísér
te őket, amit elnyomtak a szél néma lökései, nyugodt, visszafoj
tott dörgés hangzott fel a front vonalán, majd elhallgatott, és még
mélyebb lett az éjszaka csöndje. Az ágyúcsövek nedvesen csillog
tak a kis, szélcibálta fűzfák örvényei között, az illanó holdfény a
sivár tócsákban tükröződött, az istállóban egy igásló lihegett és
topogott, az éjszaka nyugtalan volt, elhagyatott némaságát a déli
és az északi országutakon vonuló katonai menetoszlopok zörgése
verte fel. Valami nyomasztó, kérlelhetetlenül bekövetkező ször
nyűség remegett a levegőben, támadási tervekről beszéltek, előre

érezni lehetett a csata iszonyatát, a titkos parancsot az indulásra,
a félelemre, a halálra - távol a sötétben alattomosan megszülik
-; már élt, mozdult a csapatáthelyezések kísértete, az ismeretlen
cél felé való vezénylés szelleme minden mozgósított férfi körül
ott lebegett, és hirtelen összeszorította a torkukat. Thomas egy fá
nak támaszkodott, szinte eltűnt nedves kabátjában, a sisak a nya
kába csúszott, és közben a virágzó barka, kankalin és gólyahír il
latát érezte. A kiwi-madár hol közelebb, hol távolabb rikoltozott,
ez olyan bagolyféle jószág, Franciaország bizonyos vidékein na
gyon gyakori, az év első hónapjaiban, őrség idején minden éjsza
ka hallani lehetett őket. Nálunk otthon, ahol ritkábban fordulnak
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elő, halálmadárnak hívják őket, és' valószínűleg Franciaországban
is mindig egy katona halálát adják hírül. Ma talán azét a társáét.
aki a tábor másik végén őrködik, gondolta Thomas. Vagy
Schorsch Boppét, aki az odúban úgy horkol a szalmán. De az is
lehet, hogy a nőét vagy a gyerekét, akit vár. Az enyémet biztosan
nem. Föl-alá kezdett járkálni, mert egy vonuló menetoszlop távol
ból átszűrődő éneke félelemmel töltötte el, és felébresztette az őr

ség félálmából. Miközben föl-alá járkált, szállásának környékén
hirtelen valami fényt látott fölvillani, egy kiáltást hallott, de nem
értette, egy másik kunyhóban kicsapták az ablaktáblákat, kiakasz
tották a lámpákat, veszekedés, léptek zaja, káromkodás, azután
két alak futott át a tábor szélén, egyikőjüket felismerte a köhögé
séról, a jó öreg Weigel volt. A másik egy rövid szakállú, szőke

férfi, vékony drótszemüveg az orrán, zsávolykabátot viselt, karján
vöröskeresztes szalag, kezében egy elsősegélydoboz. álmosnak
tűnt, végig köpködött, úgy futott fapapucsában. Még mielőtt

Thomas megszólíthatta volna őket, eltűntek. Közben szörnyú, li
hegő, fújtató hang hallatszott az éjben, sokkal vadabbul, hango
sabban és kétségbeesettebben, mint este a kunyhóban, embertele
nebbül, valószínűtlenebbül. ahogy az őrültek süvöltenek a téboly
dában. Aztán ismét minden elcsendesült. Thomas fel-alá futko
sott, egy pillanatra sem állt meg. Hol világító órájára pillantott a
karján, hol a mélyülö sötétséget kémlelte, amely kelet felől terült
szét az égen. Olyan ijedtség szállta meg, amilyet eddig még so
sem érzett, ennek semmi köze nem volt a félelemhez, a kíváncsi
sághoz, a vágy hoz. Mintha hirtelen egy eddig érintetlen, szörnyű

földsáv tárult volna föl előtte, mintha felszakadtak volna a felhők

és a nyílt messzeség előtt állna, a boldogság és a szédülés szinte
megfosztotta értelmétől, dolgok, hullámok, zajok kergették egy
mást gondolataiban, ajkai mozogtak, szavakat mormolt, monda
tokat, neveket kiáltott, már nem is tudta pontosan, mi történik
vele. "Megszületett, megszületett", mondta, és egy fejesugráshoz
készülő úszó testtartásában megkerült egy tócsát - és -, "mind
járt nappalodik", mondta, "az ördögbe, nincs nálam dohány" 
és a fogai közt suttogva, karját előrenyújtva - "Istenem, hogy
múlik az idő", közben úgy érezte, mintha teste összezsugorodna,
tagjai és izmai összehúzódnának, mintha teste egy embrió tartá
sába görbülne, de a feje közben megmaradna nagynak és nehéz
nek. .Megszületett, megszületett" , mondta, és a levegőben valami
forróságot, égető elektromosságot érzett szikrázni - mélyen
összegörnyedve a sarat, a vizes agyagot figyelte, a nyúlós barna
iszapot a fűcsomók tövénél, közben az égre gondolt, fejét hirtelen
fölfelé szegezte, és úgy tűnt neki, mintha arcát mélyen beásná a
nedves földbe, pedig langyos szél simogatta a homlokát, és min
den, ami a tavaszhoz tartozott, az eszébe jutott: ahogy a szél tépi
a fűzfák vesszőit, amikor a jövendő rügyek zöldjétől sárgán csil
lognak és világítanak, a bábjából kibújó pillangó titka, a hínáros
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kacsaúsztatók és tavak őrült, varázslatos ébredése, a fészekrakó
madarak vad szerelmes hívóéneke - és most?! de most?! mi volt
ez?

Két eltérő irányba vonuló csapat nyers indulója, jobbra és bal
ra, már-már elhalóan, egészen elkeveredett más zajokkal. a távol
ból tiszta, harmonikus zene hallatszott, Thomas csak állt és tátott
szájjal hallgatott, forróság emelkedett a torkában, szeme lecsukó
dott, minden összecsapott fölötte, az ég elmerült a csillagokban, a
kiwi-madár elnémult. Azt a zenét, amely előbb a távol menetelő

csapat énekéból. a "Tartsatok ki" és a "Győzni akarunk" dörgő

dallamától elvált, Thomas sok évvel később egészen biztosan újra
hallotta, Beethoven op. 3. számú utolsó szonátájának második té
tele volt. Akkoriban még nem ismerte, de áhítatosan hallgatta.
Aztán remegni kezdett; közeledett a váltás, egy kakas kukorékolt
vészjóslóan.

Ami az odúban történt, kétségbeesett küzdelemre hasonlított.
A nőről, erős testének rettenetes lökéseitól. már régen lecsúszott
minden takaró és rongy. Rossz, sárga anyagból készült inge ke
resztben átszakadt a hasán, testének domborulatai és hegyei mez
telenül feküdtek, remegtek, a combját felhúzta, majd ismét ki
nyújtotta, öklével az ágy peremét ütögette, széles, sápadt arcát
felfelé fordította, zihálva vette a levegőt. Bopp és Weigel egy szál
ingben, mogorván állt a fekhely től jobbra, illetve balra, a szanitéc
a földön térdelt, gondterhelten kotorászott a dobozban, az idős

asszony pedig a sarokban morgott, káromkodásnak és átoknak
hangzott. Az átkokat komolyan gondolja, mondta a szanitéc, mert
a gyerek apja egy német ulánus, és az öregasszony inkább holtan
látná a lányát, mint hogy egy kis németet szüljön. Az öregasz
szonyhoz senki sem ért, még arra sem lehetett megkérni, hogy vi
zet hozzon, a sarokban ült, arca akár egy oszlásnak indult gyík,
és gonoszul morgott. A faluban nem volt orvos, a parancsnoki
szállást pedig nem találják meg a sötétben - ezért a három tü
zérnek és a szanitécnek kellett a bábaasszony és a segítők szere
pét eljátszania. A szanitéc nagyon kellemetlenül érezte magát,
eredetileg protestáns teológus volt. Negyed óra hosszáig úgy
tűnt, mintha az angyal még egyszer kegyelmesen elrepülne a ház
felett, de azután mintha egy vulkán tört volna ki haragosan: föld
rengés, dörgés, morajlás és tüzes láva: vér! A szanitéc remegő uj
jai nem végezhették el a feladatot, Weigel bányászkeze nyugod
tabbnak és tapasztaltabbnak bizonyult, miután felmelegítette őket

egy vödör vízben, amelyet Thomas hozott be. De a nő élesen fel
nyögött, mint egy sebesült kanca, lábával előrerúgott. Thomast a
melle elé lökte, amitől megtántorodott. Bopp és a szanitéc megra
gadták a vajúdó lábát, átkarolták, és teljes erejükkel kifordítva
tartották, hiszen ott rejtőzött benne a kanca, minden megfontolás
nélkül közbe kellett avatkozniuk, vállalva a veszélyt, hogy min
dent rosszul csinálnak, hogy az anya és a gyermek a kezeik közt
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pusztul el. Az asszonyt nehéz, görcsös lökések rázták, szorították
és nyomták, miközben Weigel bal kezében a zseblámpát tartotta,
jobbjával pedig az élő kis teremtmény útját igyekezett megköny
nyíteni a szűk járaton át. "Fejjel jön", mondta, "jól van, de azt hi
szem, túl nagy. Honnan ömlik ez a sok vér?" Bopp felsőtestének

minden erejével az asszony combjára feküdt, annyira hánykoló
dott, rángatózott és vonaglott. Olyan volt, mint mikor a lovat
patkolják. Hirtelen felült, hörögve felkiáltott, és mindkét öklével
Weigel fejére ütött. "Feszítsétek le a karját és a vállát!", mondta
Weigel Thomasnak. De olyan erős volt az ellenállás, hogy Tho
masnak mindkét térd ével rá kellett támaszkodnia az asszony vál
lára, és mindkét kezével meg kellett ragadnia a karját. A vajúdó
feje ismét felfelé fordult, közvetlenül az arca előtt feküdt, a léleg
zete megnyugtatta őt, igézve. kábultan tekintett tágra nyílt sze
mébe, mely természetfölötti kifejezést öltött. Közben nagyon kí
vánesi volt, mi történik a test másik végén, és az utolsó tébolyult
rándulást, az utolsó embertelen kiáltást, az utolsó görcsös felegye
nesedést és elernyedésr, amit mély csönd követett, mintha már
csak egy üveglap mögül látta volna, más légrétegből hallotta, hű

vösen, éberen, érzéstelenül. A szülö anya melle nyugodtan hul
lámzott, Weigel mozdulatlanul állt a zseblámpájával, a többiek
kezükkel érezték. milyen kimerült a test, már csak óvatosságból
tartották. Thomas hirtelen nagyon megijedt, mert az asszony
mindkét kezével a karja felé nyúlt, ő meg akarta fogni, de a kö
vetkező pillanatban valami szörnyú, váratlan, lehetetlen dolog
történt: a kezek az ő kezét keresték, megragadták, az ujjak az ő

ujjaiba kulcsolódtak, és finoman megszorították. A nő szemei le
csukódtak, duzzadt arca visszahúzódott, ajka sápadtnak és vé
konynak látszott, homlokán különös csillogás derengett, és Tho
mason fagyos an futott át a gondolat, hogy ez talán a halál, bár
kezén érezte a meleg, élő szorítást. Aztán felpillantott és látta,
hogy Weigel, akinek arcán a boros ták között a kétely vonásai hú
zódtak, egy vörös kis élőlényt tart magasra - és Thomas majd
nem ráesett a nőre, aki már nyugodtan lélegzett, szédült, minden
forgott körülötte, közben nappal lett, vagy már régen kivilágoso
dott, nagyhét keddje volt, és ebben a pillanatban felsírt a gyer
mek.

Különös: az öregasszony egycsapásra elhallgatott, előjött a sa
rokból, karjára vette a gyereket, megmosta, bebugyolálta egy ken
dóbe, úgy bánt a kis német poronttyal, mint egy kotlóstyúk a esi
béivel. A szanitéc már nem érezte magát kellemetlenül, büszke
volt, jelentést írt a történtekről. Délután Thomas egyedül tért
vissza a szállásra, hogy elvigye az edényeket, parancsot kaptak,
hogy este indulniuk kell a tüzelőállások felé. Amikor belépett, a
fiatalasszony akis szoba közepéri állt - valami kabátféle volt a
vállára terítve -, lába vaskos volt, arca piros, mellei nagyok és
büszkén meztelenek, az egyiken feküdt az újszülött. Mialatt Tho-
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