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A romok fővárosa

Kórház van most abban a völgyelésben, ahol egy évvel ezelőtt

még lankás mező volt, a vire-i és bay eu x-i utak metszéspontjában,
a város határában, pontosan szemben Franciaország legfontosabb
méntelepével. A saint-lo-i ír Vöröskereszt kórháza ez, vagy aho
gyan a helybéliek hívják, egyszerűen csak az Ír Kórház. Huszonöt
fából készült barakkból áll. Az előregyártott épületek között e ba
rakkok bizony a legjobb minőségűek, amelyek manapság csak a
leggazdagabb, legkiválóbb vagy legügyesebb embereknek jutnak
osztályrészül e bombák teremtette pusztaság kellős közepén. E ba
rakkok mind belső, mind pedig külső kivitelezése olyan tökéletes,
amennyire csak lehetővé tette ezt felállításuk sürgőssége. Kettős

faluk üvegszál szigetelésű - ez a furcsa anyag manapság csak
roppant korlátozott mértékben szerezhető be. Az ablakok igazi
üvegből készültek. Ebből táplálkozik a levegős és világos légkör,
amely annyira kedvező a betegeknek és a túlhajszolt kórházi sze
mélyzetnek. A padlót linóleum borítja, hiszen a tisztaság elsőren

dű követelmény. Több linóleumra lett volna szükség, de hát Fran
ciaországban nem maradt elég. A műtő falait és mennyezetét a lé
gierőtől származó alumíniumlemezek fedik, ezek igazán nagyon
dekoratívak, és a régi probléma megoldását szemléltetik látványo
san, amikor is a kardból csináltak ekevasat. A konyhákat és a ren
delőket a kórtermekkel összekötő folyosókat ugyancsak ilyen mó
don burkolták. A kórház energia- és hőszükségletét kielégítően

biztosítja az elektromos áram. Az összes épületben széntüzelésű
központi fűtés van. A laboratórium orvosi, ápolói és adminisztra
tív személyzete ír, az orvosi műszereket és a bútorzatot (az ágya
kat és az ágyneműt szintén), a gyógyszert és élelmiszert ugyan
csak az ír Vöröskereszt Bizottsága szerezte be. Nem hiszem, hogy
tévednék, ha azt mondom, hogya kórházi betegek száma (férfiak
és nők) mintegy kilencven főre rúg. A legutóbbi jelentés szerint a
rendelésre bejáró betegek száma nem haladja meg a kétszáz főt.

Az ambuláns módon kezelt betegek között sok a rühes, meg egyéb
bőrbeteg, aminek oka minden bizonnyal a nem kielégítő táplálko
zásban keresendő.Gyakoriak a balesetek is. A szakszerűtlenül föl
húzott falak gyakorta leomlanak, amikor építőik a legkevésbé szá
mítanak erre, a gyerekek szakadatlanul robbanószerekkel játsza
nak, és folyik az aknaszedés. A jól felszerelt laboratórium hamaro
san a járás hivatalos laboratóriuma lesz, sőt ennél is nagyobb terü
letre terjeszti ki tevékenységét. Mostantól vállalkozik a terűlet

vizeinek elemzésére is, ami tekintélyes feladat.
E nem teljesen véletlenül kiválasztott néhány példát már is

merik azok, akik csak egy kicsit is érdeklődnek e kérdés iránt, és
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talán még azok is, akik ma meghallgatnak engem. Netán azt
mondhatnánk, hogy ezek nem is olyan fontos példák. Azoknak
a számára valószínűleg nem nagyon érdekes mindez, akik meg
szokták, hogya nevére méltó orvosi és sebészi munka sinc qua
non-ja, hogya műtő falait drága fémmel borítsák be vagy a ren
delő és kórterem padlóján linoleum legyen. Értelmes emberek
ők, akiket inkább az érdekel, milyen állapotban vannak Nor
mandia csatornái, és milyen a kénre várható reakciójuk, nem pe
dig az, hogy miképp használják föl Írország adományait. Szíve
sebben hallanának arról, hogyan boldogulunk a gyógyszerlistá
val, meg a tízes alapú számrendszerrel, semmint azt hallgassák,
milyenek a kapcsolataink ezzel a kivételes és nevezetes lelkiálla
pottal, amely most olyannyira jellemzően francia lelkiállapot. Pe
dig kezdettől fogva az egész vállalkozás azon kapcsolat alapján
működött, amelyhez képest a gyógyászati reláció puszta ürügy
lett mindössze. Nem az volt a fontos, hogy nekünk van penicilll
nünk, nekik pedig nincs, sem pedig a Francia Újjáépítési Minisz
térium (ahogy akkoriban hívták) nagyvonalú, liberális fölfogása,
hanem az, hogy néha észrevettük rajtuk, és ki tudja, talán ők is
rajtunk (a franciáknak van fantáziájuk) azt a mosolyt, amely ak
kor jelenik meg az arcon, ha az emberi sorsra gondolunk, azt a
mosolyt, amelyet a bombák sem tudtak letörölni az arcokról,
amelyet a leghatalmasabb gyógyszergyárak elixírjei sem tesznek
szélesebbé, azt a mosolyt, amely nevetségessé tesz birtokon be
lülit és nélkülözőt, azokat is, akik adnak és akik kapnak, beteg
séget és egészséget egyaránt.

Nem rendjénvaló, hogy egy szerény és tartózkodó raktáros,
aki ráadásul már nem is tartózkodik hivatalában, nehézségeket
ecsetelget e területen, sem az, hogy leírja azokat a sokszor ne
vetséges eszközöket, amelyeket a helybéliek és a látogatók alkal
maztak együttes erővel e nehézségek leküzdésére. Azt hihetnők,

hogy e nehézségek nem is voltak leküzdhetetlenek, hiszen már
régóta egyáltalán nem fontosak. Amikor ma ennek a kornak az
állandó problémáira gondolok, amely kort szerénytelenség nél
kül nevezhetem heroikusnak - különösen ha arra az égető és
megoldhatatlan problémára, amely ma már nem fogalmazható
meg -, akkor gyanítom, hogy a hajdani nehézségek azon egy
szerű és megkerülhetetlen ténnyel függtek össze, amelyhez pe
dig olyan nehéz eljutni, mármint hogy az ő létmódjuk nem a
miénk, míg a mi létmódunk nem az övék. A méltányosság ked
véért mondjuk ki, hogy közülünk régebben nem sokan jártak
külföldön.

A bombázások Saint-Lo-t egyetlen éjszaka letörölték a föld
színéről. A német hadifoglyok és az alkalmi kubikusok, akiket a
viszonylag kielégítő mennyiségű élelem csábított ide, bár hamar
kedvüket szegték a nyomorúságos lakáskörülmények, két évvel
a felszabadulás után még most is szó szerint puszta kézzel taka-
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rítják el a romokat. Szellemük még nem részesült a George
Gallup-nak köszönhető megvilágosodásban és áldásokban, tes
tük pedig nem élvezte a bulldózer jótéteményeit. Ez tán a bocsá
nat il közvélekedéssel szembehelyezkedő, jól megalapozott kéte
lyünkre, amely szerint tíz év elegendő Saint-Lo teljes újjáépítésé
hez. Ám nem számít, hány múló évet kell elviselni, míg a város
újra arra a kereskedelmileg és mezőgazdaságilag virágzó telepü
lésre hasonlít, mint amilyen hajdan volt: mert Vire és Bayeux
kertjei alatt és útjai mentén a kórház továbbra is működik majd,
kifejtve egészséget védő tevékenységét. Az "átmeneti" szónak
pedig már semminemű értelme nincs átmenetivé változott uni
verzumunkban. A kórház hosszú idővel azután is működik

majd, amikor az írek már elmentek, és a nevüket a helybéliek el
felejtették. Bár azt hiszem, ameddig csak fennáll kórházként,
mindig Ír Kórháznak fogják hívni, ahogy az épületeket is ír épü
leteknek, akkor is, amikor már lakásokká alakították át őket.

Csupán abban a reményben idézem föl ezt az esetlegességet,
hogy mindenkinek a kedvére való. És ezek után még egy másik,
hosszabb távra szóló, ám bizonyos területeken sokkal jelentő

sebb hipotézist szintén megkockáztathatok, nevezetesen, hogy
azok közül néhányan, akik itt voltak Saint-Lo-ban, visszatérve
hazájukba elmondják, hogy legalább annyi mindent kaptak,
mint amennyit adtak, sőt megkapták azt is, amit nem állt mód
jukban adni, egy romjaiban heverő emberiség fogalmának időt

len értelmét és látomását, s talán megpillanthatták azokat a felté
teleket is, amelyekkel újra kell gondolnunk emberi sorsunkat.
Ezek az emberek Franciaországból térnek vissza.

Saint-Lo
A folyó más árnyakba fordul
tétován az enyészetnek
és az elhagyatott lélek
hamvába omlik

Romhányi Török Gábor fordításai

687


